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STATUTENWIJZIGING@
20056025/js/mh/28846@

Heden, zeven december tweeduizend zes,
verschenen voor mij, mr. Harriëtte Jeannette Selles, hierna te noemen: notaris,
waarnemer van het vacante kantoor van mr. Willem Anton Adriaan Elzerman, te
Zwolle:
1. de heer Robert Stricker, geboren te Amsterdam op negentien oktober

negentienhonderd zevenenveertig, (legitimatie: rijbewijs nummer: 3174069047),
wonende Aalscholver 5 te 1721 DT Broek op Langedijk, gehuwd;

2. de heer Jan van Eldik, geboren te Staphorst op negentien november
negentienhonderd drieënzestig, (legitimatie: rijbewijs nummer: 3113314773),
wonende De Botter 15 te 7908 ES Hoogeveen, gehuwd,

ten deze handelende ter uitvoering van het besluit van de algemene vergadering van de
te Zwolle gevestigde vereniging: Vereniging 'Ouders, Kinderen en Kanker',
kantoorhoudende Schouwstede 2 b te 3431 JB Nieuwegein, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Regio Zwolle onder
nummer 40061941,
van gemeld besluit blijkt uit de notulen van deze vergadering, die aan deze akte wordt
gehecht.
De comparanten verklaarden vooraf:
- de vereniging is opgericht bij akte op negentien mei negentienhonderd

achtentachtig, verleden voor mr. W.A.A. Elzerman, destijds notaris te Zwolle;
- de statuten zijn voor het laatst geheel opnieuw vastgesteld bij akte op negentien

april tweeduizend, verleden voor mr. W.A.A. Elzerman, destijds notaris te Zwolle;
- ter uitvoering van voormeld besluit de statuten geheel te wijzigen dan wel aan te

vullen en wel als volgt:
                                                          STATUTEN
                                                         Naam en Zetel
                                                              Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging 'Ouders, Kinderen en Kanker'.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zwolle.
                                                                 Doel
                                                              Artikel 2
1. Het doel van de vereniging is het geven van begeleiding van en ondersteuning aan-

en de behartiging van de belangen van ouders, broers en zussen en grootouders van
kinderen met kanker, van ouders van kanker genezen kinderen, van ouders van aan
kanker overleden kinderen, alsmede het streven naar verbetering van de positie
van kinderen met kanker en van kinderen en volwassenen genezen van
kinderkanker en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door ondermeer persoonlijke contacten, voorlichting,
maatschappelijke beïnvloeding, inspraak en vertegenwoordiging, alsmede alle
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andere geoorloofde middelen.
                                                              Leden en Donateurs
                                                              Artikel 3
1. De vereniging kent leden, bijzondere leden en donateurs.
2. Leden van de vereniging kunnen zijn ouders, grootouders, voogden en/of

verzorgers dan wel broers en zussen van (overleden) (genezen) kinderen met
kanker, die achttien jaar en ouder zijn, alsmede personen, die genezen zijn van
kinderkanker en twaalf jaar en ouder zijn.

3. Bijzondere leden kunnen zijn leden, die zich op een bijzondere wijze hebben
ingezet voor de vereniging.

4. Donateurs zijn natuurlijke personen en/of rechtspersonen, die op hun verzoek als
zodanig zijn toegelaten.

5. Aanmelding als lid of donateur dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van
het bestuur van de vereniging.

6. Het bestuur van de vereniging beslist over de toelating van leden en donateurs.
7. Bij niet-toelating wordt dit schriftelijk, met redenen omkleed, aan de

desbetreffende persoon medegedeeld, waarbij tevens de mogelijkheid van beroep
op de ledenvergadering wordt vermeld.
Bij niet-toelating staat de betrokkene beroep open op de algemene vergadering die
alsnog tot toelating kan besluiten.

                                                Verplichtingen en Rechten
                                                              Artikel 4
1. De leden van de vereniging zijn gehouden tot het betalen van contributie; de

contributie wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.
2. Bijzondere leden zijn in afwijking van het lid 1 bepaalde vrijgesteld van de

verplichting tot betaling van contributie.
3. De donateurs van de vereniging zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse

minimumbijdrage; deze minimumbijdrage wordt jaarlijks door de algemene
vergadering vastgesteld.

4. Ieder van de leden is voorts verplicht:
a. de statuten en reglementen en besluiten van de organen van de vereniging na

te leven;
b. de belangen van de vereniging niet te schaden;
c. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke uit het

(ondersteunend) lidmaatschap voortvloeien of, voorzover het de gewone leden
betreft, de verplichtingen welke de vereniging in naam van haar leden
aangaat.

5. Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden
aangegaan dan nadat het bestuur door de algemene vergadering daartoe bevoegd is
verklaard.

6. Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere verplichtingen dan
van geldelijke aard zijn verzwaard, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5,
door opzegging van het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten.

7. In de algemene vergadering zijn alle leden bevoegd tot het uitbrengen van één
stem; de donateurs hebben toegang tot de vergadering, maar geen stemrecht.
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                                                     Einde Lidmaatschap
                                                              Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid;
c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging; deze kan geschieden

wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij
de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de
vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de vergadering handelt of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts

geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van een maand.
Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd, indien van de
vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren.

4. Opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was
opgezegd.

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij
de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen
opzichte uit te sluiten.

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond

dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat, staat
de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit
beroep open op de algemene vergadering.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van
redenen, in kennisgesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

9. De rechten en verplichtingen van een ondersteunend lid kunnen te allen tijde
wederzijds door schriftelijke opzegging worden beëindigd, behoudens dat de
jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft
verschuldigd.
De opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

                                                          Geldmiddelen
                                                              Artikel 6
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
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a. contributies van de leden;
b. bijdragen van donateurs;
c. schenkingen, erfstelling en legaten;
d. eventuele subsidies;
e. andere inkomsten.

2. De contributie van de leden en de minimumbijdrage van de donateurs wordt
jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering.
De leden en donateurs kunnen daartoe eventueel in verschillende groepen worden
gesplitst, die een verschillende contributie/bijdrage betalen.

                                                              Organen
                                                              Artikel 7
De vereniging kent als organen tenminste het bestuur en de algemene
ledenvergadering, hierna ook te noemen: algemene vergadering.
                                                           Bestuurstaak
                                                              Artikel 8
1. Behoudens de beperkingen van deze statuten is het bestuur belast met de algemene

leiding en het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene

vergadering, tot het sluiten van overeenkomsten tot het vervreemden, het kopen en
het bezwaren van registergoederen.

3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde
verbindt.

4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door het bestuur
worden benoemd en ontslagen.

5. a. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien
van een bestuurslid, dient het desbetreffende lid dit te melden aan het bestuur
waarin hij of zij zitting heeft. Het desbetreffende lid dient zich voorts van de
beraadslaging en besluitvorming terzake te onthouden. De aanwezigheid van
het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor
besluitvorming is behaald.

b. Indien zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de vereniging en
een of meer van haar bestuurders, kan de vereniging slechts worden
vertegenwoordigd indien en voor zover de statuten van de vereniging hierin
voorzien. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging mag niet worden toegekend
aan degenen ten aanzien van wie de verstrengeling van belangen zich
voordoet.

c. Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in de aanhef van dit lid doet
zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld
waardeerbare rechtshandelingen tussen de vereniging en de:
i. in de aanhef van dit lid genoemde personen;
ii. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in

de aanhef van dit lid genoemde personen;
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iii. rechtspersonen, waarvan de hierboven onder i en ii genoemde personen
bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn.

6. a. De leden van het bestuur ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging,
middellijk nog onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een
redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de vereniging
gemaakte kosten en voor door hen verrichte werkzaamheden. Deze
vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader
toegelicht.

b. Bestuursleden kunnen tegen vergoeding projecten voor de vereniging
uitvoeren mits de activiteiten  ten behoeve van deze projecten niet behoren tot
de normale bestuurstaken en mits een vergoeding de (financiële) belangen van
de vereniging niet schaadt. Het bestuur beslist na indiening en goedkeuring
van de projectomschrijving alsmede de projectbegroting.

c. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties
bestaan.

7. Na goedkeuring door de algemene ledenvergadering is het bestuur bevoegd
overeenkomsten aan te gaan die noodzakelijk zijn voor het oprichten en
instandhouden van een betaald bureau en taken en verantwoordelijkheden aan dit
bureau te delegeren.

8. Het bestuur is gerechtigd een vacatiegeldregeling op te stellen.
9. De leden van het bestuur van de vereniging mogen niet zijn bestuurder, oprichter,

aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:
a. een entiteit waaraan de vereniging de door haar ingezamelde gelden

middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat.
b. een entiteit waarmee de fondsenwervende instelling op structurele wijze op

geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.
                                                            Het Bestuur
                                                             Artikel 9
1. Het bestuur van de vergadering bestaat uit ten minste vijf (5) leden.
2. Met inachtneming van het in het voorgaande lid bepaalde, wordt het aantal

bestuursleden vastgesteld door de algemene vergadering.
3. Ieder bestuurslid is tegenover de algemene vergadering gehouden tot een

behoorlijke vervulling van de aan hem opgedragen taak.
4. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden van de

vereniging benoemd.
5. De bestuursleden worden benoemd voor een zittingsduur van ten hoogste vier (4)

jaren.
De zittingsduur wordt bepaald bij de benoeming van een bestuurslid door de
algemene vergadering.

6. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
- aftreden van een bestuurslid na afloop van de zittingsduur;
- schriftelijk bedanken voor het bestuurslidmaatschap;
- het verlies van het vrije beheer over zijn/haar vermogen;
- het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
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- ontzetting: deze kan alleen worden uitgesproken indien het bestuurslid handelt
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de
vereniging schaadt.

7. Een aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar, zulks met dien verstande dat
een ieder maximaal drie maal achtereenvolgend (zonder onderbreking) tot
bestuurslid kan worden benoemd.

8. Na het ontstaan van vacatures, is het bestuur gehouden ervoor zorg te dragen dat
daarin zo spoedig mogelijk wordt voorzien. In verband daarmede kan het bestuur
een of meer kandidaten voor de benoeming tot bestuurslid aan de algemene
vergadering voordragen. Tenminste tien gewone leden van de vereniging tezamen,
kunnen eveneens een of meer leden voordragen voor de benoeming tot bestuurslid.
De leden van de vereniging dienen uiterlijk twee weken voor de vergadering
waarin de voorziening in de vacatures aan de orde zal worden gesteld, in kennis te
worden gesteld van de door het bestuur voorgedragen kandida(a)t(en).
Tegenkandidaten dienen uiterlijk twee dagen voor vorenbedoelde vergadering bij
aangetekend schrijven, gericht aan de secretaris, bekend te worden gemaakt.

9. Het bestuur kiest jaarlijks uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.

10. Indien  het aantal bestuursleden beneden het hiervoor in lid 1 vermelde minimum
aantal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd, zulks met dien verstande dat de (het)
overblijvende leden (lid) dient te bevorderen dat in de bestaande vacatures zo
spoedig mogelijk wordt voorzien.

                                                   Bestuursvergaderingen
                                                             Artikel 10
1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of

twee andere bestuursleden dit verlangen.
2. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Zwolle, tenzij het bestuur anders

besluit.
3. De oproeping tot een vergadering geschiedt, tenzij anders wordt overeengekomen,

door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag van oproeping en de dag
van vergadering niet meegerekend.
De oproepingsbrieven vermelden, behalve de plaats en tijdstip van de vergadering,
de te behandelen onderwerpen.

4. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 5, worden
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits
aan de stemming wordt deelgenomen door de helft van het aantal in functie zijnde
bestuursleden die in persoon ter vergadering aanwezig zijn.
Ieder bestuurslid heeft binnen de bestuursvergaderingen het recht tot het
uitbrengen van één stem.
Blanco-stemmen worden niet als geldig aangemerkt en worden geacht niet te zijn
uitgebracht.

5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid
zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze
besluitvorming deelnemen.

6. Zolang in een bestuursvergadering de helft van het aantal in functie zijnde
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bestuursleden in persoon aanwezig is, kunnen geldige besluiten worden genomen
over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al
zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van
vergaderingen niet in acht genomen.

7. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de
voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde
optreden.

8. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of
een bestuurslid anders wenst.

9. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de
voorzitter.

10. Van het verhandelende in elke vergadering worden door de secretaris of een
notulist notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld.

                                                     Vertegenwoordiging
                                                             Artikel 11
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

Daarnaast wordt de vereniging vertegenwoordigd door de voorzitter en de
secretaris samen, de voorzitter en de penningmeester samen, de secretaris en de
penningmeester samen of de voorzitter en een ander bestuurslid samen.

2. Ten aanzien van het beschikken over tegoeden en/of gelden van de vereniging, ter
uitvoering van bestuurs- en/of verenigingsbesluiten zijn de voorzitter en de
penningmeester ieder afzonderlijk bevoegd.

                                              Rekening en Verantwoording
                                                             Artikel 12
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig

aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.

3. Het betuur brengt - behoudens verlenging door de algemene vergadering - binnen
zes maanden na afloop van het boekjaar van de vereniging op een algemene
vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige
bescheiden rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar
gevoerd bestuur.

4. Deze stukken zullen jaarlijks door een door het bestuur aan te wijzen accountant
worden gecontroleerd.
De desbetreffende accountant zal van zijn bevindingen aan de algemene
vergadering rapport uitbrengen.

5. Het bestuur is verplicht aan de desbetreffende accountant alle door hem gewenste
inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de kas te tonen en inzage van de
boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en het rapport van
de accountant strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voorzover die
uit de jaarstukken blijken.



blad 8

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 2, 3 en 4 gedurende
tien jaar te bewaren.

                                              Taak Algemene Vergadering
                                                             Artikel 13
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
door deze statuten of de wet aan het bestuur zijn opgedragen.
                                              De Algemene Vergaderingen
                                                             Artikel 14
1. De algemene ledenvergadering komt eenmaal per jaar bij elkaar.

De agenda van deze vergaderingen bevat onder meer:
- Bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering.
- Jaarverslag van de secretaris.
- Behandeling en vaststelling van de jaarstukken.
- Vaststelling van de contributies.
- Vaststelling van de begroting.
- Voorzien in vacatures.
- Rondvraag.

2. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit
wenselijk oordeelt.

3. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in de
algemene vergadering verplicht tot het bijeenroepen van de algemene vergadering
op een termijn van niet langer dan vier weken.

4. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met overeenkomstige toepassing
van het bepaalde in het volgende lid.

5. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met
inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen; de dag van oproeping
en die van vergadering niet meegerekend.
De bijeenroeping geschiedt in het orgaan van de vereniging of door middel van
een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige
vermelding van de agenda.

6. In beginsel hebben alle leden van de vereniging toegang tot de algemene
vergadering.
Geschorste leden hebben geen toegang.

7. Over toelating van anderen dan de leden van de vereniging beslist de algemene
vergadering.

8. In een algemene vergadering heeft ieder lid, indien niet geschorst, het recht tot het
uitbrengen van één stem.
Een stemgerechtigd lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd
ander stemgerechtigd lid doen uitbrengen, zulks met dien verstande dat ieder
stemgerechtigd lid niet meer dan één stem bij volmacht mag uitbrengen.

9. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur.
Ontbreekt de voorzitter dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen
bestuurslid als voorzitter op.
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Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de
vergadering daarin zelve.

10. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een andere
door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de
voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.
De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

                                Besluitvorming van de Algemene Vergadering
                                                             Artikel 15
1. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten genomen met

volstrekte meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen.
Onder volstrekte meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de
uitgebrachte geldige stemmen.

2. Als ongeldige stemmen worden in ieder geval aangemerkt uitgebrachte stemmen
dan wel stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter:
- blanco zijn:
- zijn ondertekend:
- onleesbaar zijn:
- een persoon niet duidelijk aanwijzen:
- de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is:
- voor iedere verkiesbare plaats meer dan één man bevatten:
- meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.

3. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk,
tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van
stemmen bepaalt of toelaat. Voor ieder vacature wordt afzonderlijk gestemd.

4. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen,
wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand
de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt
herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben
verkregen.
Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt
herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen
heeft verkregen.
Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben
verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken
wie de kandidaat wordt voor de herstemming.
Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen.
Staken bij deze stemming de stemmen, dan beslist het lot.

5. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is
genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,
voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan
wordt betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en
vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering dit



blad 10

verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.

                                                           Reglementen
                                                             Artikel 16
1. De organisatie, alsmede de taken en bevoegdheden van de vereniging kunnen

nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen, met dien verstande dat
reglementen van de vereniging door de algemene vergadering worden vastgesteld.

2. Nieuwe reglementen, alsmede wijzigingen van reglementen treden in werking op
de éénentwintigste dag na de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot
vaststelling of wijziging heeft genomen, tenzij anders zal worden bepaald.

3. Iedere vaststelling of wijziging van een reglement wordt gepubliceerd in het
verenigingsorgaan of op een andere wijze aan de betrokken leden bekend gemaakt,
onder vermelding van de datum van inwerkingtreding en met letterlijke weergave
van de tekst van de bepalingen.

4. De in lid 1 bedoelde reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of de
statuten van de vereniging.

                                                       Statutenwijziging
                                                             Artikel 17
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene

vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging
van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging
woordelijk is opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien worden de leden van de voorgestelde wijziging ten minste veertien
dagen voor de vergadering in kennis gesteld.

3. Een besluit tot statutenwijzing behoeft ten minste twee/derde gedeelte van de
geldig uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt.
Ieder lid van het algemeen bestuur is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze
akte bevoegd.

                                                Ontbinding en Vereffening
                                                             Artikel 18
1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de

algemene vergadering, genomen met ten minste twee/derde gedeelte van het aantal
uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde
gedeelte van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt
de vereffening door het bestuur.

3. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het
besluit tot ontbinding lid zijn, maar worden uitbetaald aan een algemeen nut
beogende instelling met een doel dat zoveel mogelijk aansluit bij het doel van de
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onderhavige vereniging, dan wel dient te worden overgedragen aan een andere
door de Inspecteur Registratie en Successie als algemeen nut beogend erkende
instelling.
In geval van een juridische fusie of splitsing van de fondsenwervende instelling
moet uit haar statuten blijken dat het vermogen dat de fondsenwervende instelling
bij de fusie of splitsing geeft alsmede de vruchten daarvan, slechts met
toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of
splitsing was voorgeschreven.

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van
de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en
aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden
toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Slot akte
Waarvan akte is verleden te Zwolle op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is
aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de
inhoud van de akte te hebben kennis genomen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.


