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(NOTARISSEN

STATUTENWIJZIGING

Op achttien april tweeduizend zeventien verscheen voor mij, mr. Aart Veldhuizen,
notaris te Amersfoort:
mevrouw Berendina Jansen, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van mij,—
notaris, woonplaats kiezende te 3817 CH Amersfoort, Arnhemseweg 14, geboren
te Nijkerk op negentien augustus negentienhonderd negenenvijftig.
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde:
a. dat bij akte op twintig oktober negentienhonderdachtennegentig verleden—
voor mr. R.A. Gallas, destijds notaris te 's-Gravenhage is opgericht de
vereniging: Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900, gevestigd te Assen,
kantoorhoudende te 2253 XT Voorschoten, De Zeven Provinciën 1,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 04057230,
hierna te noemen: Vereniging;
b. dat de statuten van de Vereniging in bedoelde akte zijn vastgelegd en nadien
voor het laatst zijn gewijzigd bij akte op zevenentwintig april tweeduizend tien
verleden voor mr. J.H.M. Grijmans, notaris te 's-Gravenhage;
c. dat in de algemene vergadering van de Vereniging, gehouden op
vijfentwintig maart tweeduizend zeventien het besluit tot statutenwijziging is —
genomen;
d. dat een besluit tot statutenwijziging eerst kan worden genomen, na
schriftelijke goedkeuring door het bestuur van de stichting: Stichting Schone
Kunsten Rond 1900, gevestigd te Assen, kantoorhoudende te 1181 RE —
Amstelveen, Keizer Karelweg 367, ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 41017199, hierna te noemen SKK 1900. Van de goedkeuring
door het bestuur van SSK 1900 blijkt uit een aan deze akte te hechten
bestuursbesluit;
e. dat zij comparante in de in sub c. gemelde vergadering werd gemachtigd de
gewijzigde statuten in een notariële akte te doen vastleggen,
f. dat van gemeld besluit en gemelde machtiging blijkt uit een aan deze akte te
hechten exemplaar van de notulen van gemelde vergadering.
Alsnu verklaarde de comparante naar aanleiding van gemeld besluit en ter
uitvoering daarvan bij deze te constateren, dat de statuten van de Vereniging zijn
gewijzigd en opnieuw vastgesteld als volgt:
Naam en zetel.
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 —
en kan bij verkorting worden genaamd: VVNK 1900.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Assen.
Doel.
Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van belangstelling voor en het —
overdragen van kennis van de beeldende kunsten die zijn ontstaan in het—
tijdvak 1880 — 1940, zoals schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur,
grafische kunsten, toegepaste kunst van Nederlandse dan wel in Nederland
gewerkt hebbende kunstenaars en in het bijzonder het bevorderen van
belangstelling voor de verzameling voorheen in eigendom van de te Assen —
gevestigde stichting: Stichting Schone Kunsten rond 1900, nu in eigendom—
van de Stichting Drents Museum, statutair gevestigd te Assen, welke
stichting deze collectie herkenbaar administreert.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door onder meer:
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a. het organiseren van evenementen voor haar leden;
b. het bevorderen van studies en publicaties;
c. het toezien op de nakoming van de verplichtingen als vastgelegd in de —
Overeenkomst Liquidatieoverschot Stichting Schone Kunsten rond 1900,
zolang het daarin genoemde bestemmingsfonds van toepassing is;
d. het verrichten van alle overige activiteiten ter promotie en behoud en—
voorts;
e. alles te doen wat zij wenselijk acht ter bereiking van het doel.
Vermogen.
Artikel 3.
Het vermogen van de vereniging wordt gevormd door:
a. de jaarlijkse bijdragen van de leden, waarvan de hoogte jaarlijks door de —
algemene vergadering wordt vastgesteld;
b. inkomsten door activiteiten van de vereniging;
c. donaties, giften, legaten en hetgeen door erfstelling wordt verkregen doch —
niet dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving, alsmede
d. andere baten.
Lidmaatschap.
Artikel 4.
1. De vereniging kent gewone leden en leden van verdienste. Waar in deze —
statuten of krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen—
besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder zowel de gewone
leden als de leden van verdienste begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is —
bepaald of kennelijk anders is bedoeld. Gewone leden en leden van
verdienste vormen samen de algemene vergadering.
2. Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en —
door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering —
alsnog tot toelating besluiten.
3. Leden van verdienste zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor —
de vereniging, als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en —
hun benoeming hebben aanvaard.
4. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden
worden vermeld.
5. Gewone leden zijn jegens de vereniging gehouden tot betaling van de in —
artikel 3, letter a, bedoelde bijdragen.
Beëindiging lidmaatschap.
Artikel 5.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen —
het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een —
opzeggingstermijn van vier weken. In ieder geval kan het lidmaatschap
onmiddellijk worden beëindigd indien redelijkerwijs niet van de vereniging of—
het lid kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Een opzegging in strijd met het in het vorige lid bepaalde doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de
datum waartegen was opgezegd.
4. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan geschieden
wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt.
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5. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens
geschieden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden
gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
6. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het
bestuur.
7. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer—
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging —
handelt, of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De
ontzetting geschiedt door het bestuur.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren.
Artikel 6.
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vijf natuurlijke
personen. Het aantal leden van het bestuur wordt vastgesteld door de
algemene vergadering. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn
bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.2. Leden van het bestuur worden door de algemene vergadering benoemd. —
3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een
secretaris en een penningmeester aan, dan wel, in de plaats van beide
laatstgenoemden, een secretaris-penningmeester.
4. De leden van het bestuur worden benoemd voor de tijd van maximaal drie —
(3) jaar.
5. De algemene vergadering kan een lid van het bestuur schorsen en ontslaan.
Indien de algemene vergadering een lid van het bestuur heeft geschorst, —
dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de
schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van
de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot
handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de —
schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden,—
ingaande op de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot
handhaving heeft genomen.
Indien de algemene vergadering niet binnen de voor de handhaving
bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten,
vervalt de schorsing.
6. De leden van het bestuur treden af volgens een door het bestuur vast te
stellen rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend lid is terstond
doch maximaal tweemaal herbenoembaar. Een in een tussentijdse vacature
benoemd lid van het bestuur neemt op het rooster van aftreden de plaats—
van zijn voorganger in, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt. —
7. Een lid van het bestuur defungeert.
a. door zijn overlijden;
b. door zijn aftreden,
c. doordat hij failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt; —
d. door zijn ondercuratelestelling;
e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet —
voorzien;
f. door zijn ontslag, verleend door de algemene vergadering om
gewichtige redenen;
g. door het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging.
8. Leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen
bezoldiging.
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Gemaakte onkosten en eventueel niet-bovenmatige vacatiegelden kunnen—
evenwel aan leden van het bestuur worden vergoed respectievelijk
toegekend.
Bestuur: organisatie.
Artikel 7.
1. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of
ten minste twee van de overige leden van het bestuur een
bestuursvergadering bijeenroepen, doch ten minste eenmaal per jaar.
2. De bijeenroeping van een vergadering van het bestuur geschiedt door de—
voorzitter of ten minste twee van de overige leden van het bestuur, dan wel —
namens deze(n) door de secretaris, en wel schriftelijk onder opgaaf van de —
te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste
vijf dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of
onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, —
dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan vijf dagen, is
besluitvorming niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen —
van de leden van het bestuur zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
3. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse te bepalen —
door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de leden van het bestuur alsmede zij
die door de ter vergadering aanwezige leden van het bestuur worden
toegelaten. Een lid van het bestuur kan zich door een bij geschrift door hem—
daartoe gevolmachtigd medelid van het bestuur ter vergadering doen
vertegenwoordigen. Onder geschrift wordt te dezen verstaan elk via
gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen
bericht. Een lid van het bestuur kan ten hoogste één medelid van het bestuur
ter vergadering vertegenwoordigen.
5. leder lid van het bestuur heeft één stem. Alle besluiten waaromtrent bij deze
statuten niet anders is bepaald, worden genomen met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht
niet te zijn uitgebracht. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan
beslist het lot. Staken de stemmen bij een stemming over zaken, dan is het —
voorstel verworpen.
6. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter kan echter bepalen —
dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een
verkiezing van personen, kan een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat
de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt
door middel van ongetekende stembriefjes.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter dan wel, bij diens
afwezigheid, door de vice-voorzitter; bij afwezigheid van ook de vicevoorzitter voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt
het voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering—
aanwezige lid van het bestuur.
8. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de—
voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt,
welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en —
deugdelijk gearchiveerd.
9. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, —
mits alle leden van het bestuur in de gelegenheid worden gesteld hun stem —
uit te brengen, en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze —
wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra —
de vereiste meerderheid van alle leden van het bestuur zich schriftelijk vóór—
het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit —
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wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende
vergadering wordt vastgesteld en deugdelijk gearchiveerd. Het aldus
vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid
bedoelde stukken bij de notulen gevoegd.
Bestuur: taken en bevoegdheden.
Artikel 8.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor—
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een—
ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van —
deze handelingen.
3. Met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel behoort in het —
bijzonder tot de taak van het bestuur:
a. de vaststelling van de begroting;
b. de vaststelling van de jaarstukken als bedoeld in artikel 15,
c. alle andere zaken die in het bijzonder of in het algemeen krachtens
reglementen aan het bestuur worden opgedragen.
4. Voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering is vereist voor —
besluiten van het bestuur tot:
a. het toekennen van vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in
artikel 9 lid 2;
b. het verrichten van rechtshandelingen waarvan het belang of de waarde—
voor de vereniging een bij reglement te bepalen bedrag te boven gaat. —
5. De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan die in het —
vorige lid zijn genoemd aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die andere—
besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het
bestuur te worden medegedeeld.
6. Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene—
vergadering betreffende de algemene lijnen van het te voeren financiële
beleid.
7. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de leden van het
bestuur niet aan.
Vertegenwoordiging.
Artikel 9.
1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen
handelend met hetzij de vice-voorzitter, hetzij de secretaris hetzij de
penningmeester dan wel, indien in de plaats van beide laatstgenoemden een
secretaris-penningmeester is benoemd, met de secretaris-penningmeester. —
2. Het bestuur kan aan een lid van het bestuur alsook aan anderen een al dan—
niet doorlopende volmacht geven om de vereniging binnen de grenzen van —
die volmacht te vertegenwoordigen.
De algemene vergadering.
Artikel 10.
1. De algemene vergadering is bevoegd tot datgene waartoe het bestuur niet—
op grond van de wet of de statuten bevoegd is.
2. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een
algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In deze
jaarvergadering komt onder meer aan de orde:
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a. het jaarverslag en de staat van baten en lasten als bedoeld in artikel 15;
b. het vervullen van vacatures;
c. voorstellen van het bestuur of van de leden, nader aangeduid in de
oproeping tot de vergadering;
d. het door het bestuur van de vereniging uit te brengen beleidsplan;
e. het vaststellen van de hoogte van de jaarlijkse contributie.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur—
dit wenselijk oordeelt.
4. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd
is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in een
voltallige algemene vergadering is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen—
van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier
weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt —
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan
overeenkomstig artikel 14.
Toegang en stemrecht.
Artikel 11.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden der vereniging .—
Geschorste leden en geschorste leden van het bestuur van de vereniging —
hebben geen toegang.
2. De algemene vergadering besluit over het toelaten van andere personen dan
in lid 1 genoemd.
3. leder lid dat niet is geschorst, heeft één stem.
4. leder lid is bevoegd zijn stem uit te brengen door een schriftelijk daartoe
gemachtigd ander lid dat niet is geschorst. Een lid kan ten hoogste twee
medeleden ter vergadering vertegenwoordigen.
Voorzitterschap en notulen.
Artikel 12.
1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. —
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering geleid door de vice- —
voorzitter en indien die er ook niet is, door een ander bestuurslid. Indien ook
dan niet in het voorzitterschap kan worden voorzien, voorziet de vergadering
zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik zal het oudste ter vergadering
aanwezige lid van het bestuur als voorzitter optreden.
2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden —
door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze
notulen worden vastgesteld en deugdelijk gearchiveerd. De inhoud van de—
notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.
Algemene vergadering: besluitvorming.
Artikel 13.
1. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de —
inhoud van een genomen besluit voorzover werd gestemd over een niet—
schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel als bedoeld in het
eerste lid de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming
plaats indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke—
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten niet anders is
voorzien, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte—
stemmen.
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4. Onthoudingen worden niet als stemmen meegeteld.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid —
heeft verkregen, zal een tweede stemming worden gehouden. Indien alsdan
weer niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, zullen nieuwe
stemmingen worden gehouden tot iemand de volstrekte meerderheid heeft —
verkregen of tot - bij een stemming tussen twee personen - beiden een gelijk
aantal stemmen verkrijgen. Bij gemelde herstemmingen - met uitzondering—
van de tweede stemming - wordt telkens gestemd tussen de personen
tussen wie bij de voorafgaande stemming werd gestemd, met uitzondering—
echter van die persoon die in die voorafgaande stemming het minste aantal—
stemmen verwierf. Indien meer dan één persoon het minste aantal stemmen
verwierven in die voorafgaande stemming, wordt door loting uitgemaakt wie—
van deze personen bij de volgende stemming niet meer kan worden
gekozen. Indien de stemmen staken bij een stemming tussen twee
personen, wordt die persoon benoemd die met volstrekte meerderheid van —
de aanwezige leden is gekozen. Indien geen van beiden de volstrekte
meerderheid heeft verkregen, wordt de te benoemen persoon door loting —
aangewezen.
6. Een voorstel dat geen betrekking heeft op personen wordt aanvaard indien —
het de volstrekte meerderheid van de aanwezige leden verkrijgt. Indien het —
voorstel geen volstrekte meerderheid verkrijgt, wordt het geacht te zijn
verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter is echter gerechtigd te
besluiten tot een schriftelijke stemming. Indien het een verkiezing van
personen betreft, kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de
stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemmingen vinden —
plaats door middel van gesloten, ongetekende briefjes. Het nemen van
besluiten bij acclamatie is mogelijk, tenzij een van de stemgerechtigden een
stemming verlangt.
8. Een met algemene stemmen genomen besluit van alle leden, ook indien zij —
niet in een vergadering bijeen zijn, heeft hetzelfde gevolg als een besluit van
de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle—
aan de orde komende onderwerpen - derhalve ook over een voorstel tot
wijziging van de statuten of tot ontbinding -, mits met algemene stemmen, —
ook indien geen oproep is verzonden of indien de bijeenroeping niet op de—
voorgeschreven wijze heeft plaatsgevonden of indien een ander voorschrift —
met betrekking tot het bijeenroepen en houden van vergaderingen of een—
daarmee verband houdende formaliteit niet in acht is genomen.
Oproepen van de algemene vergadering.
Artikel 14.
1. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door het bestuur.—
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk. Deze kennisgeving wordt gericht aan
de adressen van de leden zoals vermeld in het ledenregister als bedoeld in —
artikel 4, lid 4. De termijn van oproeping bedraagt ten minste eenentwintig —
dagen.
2. Deze kennisgeving vermeldt de te behandelen onderwerpen, onverminderd—
het bepaalde in de artikelen 17 en 18.
Boekjaar en jaarstukken.
Artikel 15.
1. Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.
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2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en—
verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
vergadering, een balans en een staat van baten en lasten van de vereniging,
alsmede een verslag omtrent de werkzaamheden van de vereniging op te —
maken.
4. De in lid 3 bedoelde stukken worden ter goedkeuring voorgelegd aan de —
algemene vergadering.
5. De algemene vergadering kan jaarlijks uit haar leden een kascommissie
benoemen, bestaande uit ten minste twee personen die geen deel mogen —
uitmaken van het bestuur van de vereniging Deze commissie onderzoekt de
in lid 3 bedoelde stukken en brengt aan de algemene vergadering van de —
vereniging schriftelijk verslag van haar bevindingen uit. Verkiezing,
vervanging en/of aftreden van de leden van deze commissie kan nader
worden geregeld bij huishoudelijk reglement.
6. Vereist het onderzoek van de in lid 3 bedoelde stukken bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een
deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht de commissie ten
behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging
beschikbaar te stellen.
7. De opdracht aan de kascommissie kan te allen tijde door de algemene
vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een
andere commissie.
8. Goedkeuring van de jaarstukken door de algemene vergadering strekt tot—
decharge van de leden van het bestuur.
9. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde bescheiden —
zeven jaar lang te bewaren.
Statutenwijziging.
Artikel 16.
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de—
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Het besluit van de algemene vergadering tot statutenwijziging behoeft een—
meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden—
voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke —
tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte
is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van het bestuur
bevoegd.
Ontbinding.
Artikel 17.
1. Het bepaalde in artikel 16, leden 1, 2 en 3, is van overeenkomstige
toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van —
de vereniging.
2. Hetgeen na de voldoening van schuldeisers van het vermogen van de
vereniging is overgebleven, wordt door de vereffenaars bestemd voor een —
doel, zoveel mogelijk in overeenstemming met de doelstelling van de
vereniging, dan wel bestemd voor een nader door vereffenaars vast te
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stellen ideëel doel; dit resterende wordt aan de desbetreffende
(rechts)perso(o)n(en) overgedragen.
3. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening—
door de leden van het bestuur.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden vereniging gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder
berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van titel 1 van boek 2 van —
het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
Reglementen.
Artikel 18.
1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen, onder—
meer ter regeling van die gevallen waarin door de wet of deze statuten niet is
voorzien.
2. Op een besluit tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het
bepaalde in artikel 16, leden 1, 2 en 3, van overeenkomstige toepassing. —
Slotbepalingen
Artikel 19
In alle gevallen waarin door de wet, deze statuten of enig reglement niet is—
voorzien, beslist het bestuur.
BIJLAGE
Aan deze akte zal de volgende bijlage worden gehecht.
voornoemde notulen.
SLOT
De comparante is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze—
akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparante
meegedeeld en ik heb daarop een toelichting gegeven.
De comparante heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te —
hebben genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de
comparante en mij, notaris ondertekend.
(volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
op 18 april 2017
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