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doss. 20201311
versie 28april 2020

STATUTENWIJZIGING
GENOOTSCHAP OUD-WESTLAND

Heden, negenentwintig april tweeduizend twintig, verschijnt voor mij, mr. Sawitrie
Kanhai, Westland:
mevrouw Paulina Lucia Elisabeth van Balen, te dezer zake woonplaats kiezend
ten kantore van Westland Partners Notarissen & Advocaten, 2671 MV Naald-
wijk, gemeente Westland, Galgepad 21, geboren te Rotterdam op zes augustus
negentien honderd vier en zeventig, te dezen handelend als schriftelijk gevol
machtigde van de heer Jan Maat, wonende te 2681 MP Monster, gemeente West
land, Mans 47, geboren te ‘s-Gravenzande op tien mei negentienhonderdtweeën
vijftig, rijbewijs: 5414075875, bij het verstrekken van de volmacht handelend als
voorzitter van - en als zodanig rechtsgeldig vertegenwoordigend - GENOOT
SCHAP OUD-WESTLAND, een vereniging, statutair gevestigd te Naaldwijk, ge
meente Westiand, kantoorhoudende te 2671 CZ Naaldwijk, Dijkweg 50B, inge
schreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
40397729, hierna ook te noemen: “de vereniging”, waarvan blijkt uit een aan deze
akte te hechten volmacht.
A. VERKLARING VOORAF
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaart:
- dat in de op vier maart tweeduizend twintig gehouden algemene ledenver

gadering van de vereniging is besloten de statuten van de vereniging te wij
zigen, waarvan blijkt uit de notulen van die vergadering, van welke notulen
een exemplaar aan deze akte wordt gehecht;

- de vereniging is opgericht bij akte van oprichting op vier en twintig januari
negentienhonderd vijf en dertig;

- de statuten van de stichting zijn partieel gewijzigd bij akte van statutenwijziging
op elf september tweeduizend drie verleden voor mr. drs. EB. Remmerswaal
notaris te Westland; en

- de statuten van de stichting luiden niet anders dan zoals vastgesteld in ge
melde akten van oprichting en statutenwijziging.

B. STATUTEN
Ter uitvoering van het besluit van gemelde ledenvergadering verklaart de versche
nen persoon, handelend als gemeld, de statuten partieel te wijzigen en wel zoda
nig dat de bestaande artikelen 2, artikel 4 leden 1 en 2, artikel 13 lid 5 en artikel 20
lid 3 komen te vervallen en in plaats daarvan zullen komen te luiden als volgt:
“Artikel 2 .
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Zij heeft haar zetel in de gemeente West/and.
Doet
Artikel 4 .
1. De vereniging heeft ten doel de geschiedenis van de regio Westland en van

de kernen daarIn gelegen, alsmede Hoek van Ho/land, te beoefenen en de
kennis daarvan te verspreiden, alsmede streekhistorische activiteiten te
steunen en historisch-landschappelijke en monumentale waarden te be
schermen.

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van voordrachten,
het maken van excursies, het uitgeven van geschriften, alsmede alles wat
dienstig is ter verwezenlijking van het doel, omschreven in het eerste lid.
Zij komt op voor bovengenoemde waarden door belangenbehartiging naar
de politiek en overheden. Indien de vereniging dit noodzakelijk acht, kan zij
ook in rechte voor deze belangen opkomen.

Artikel 13 .
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering

voor het besluiten tot:
1. onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelin

gen en het verfichten van investeringen een bedrag of waarde van de in
het vorige kalenderjaar van de leden en donateurs ont vangen jaarlijkse
bijdragente boven gaancJ

II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrij
gen en geven van onroerende goederen;

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een
bankkrediet wordt verleend;

c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen
van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een
aan de vereniging verleend bankkrediet;

d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitra

le procedures, doch met uitzondering van het nemen van conserva
toire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die
geen uitstel kunnen lijden;

f. het sluiten en wijzigingen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen
beroep worden gedaan.

Artikel 20
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de gel

dig uitgebrachte stemmen.”
SLOTBEPALING

Waarvan akte is verleden te Westiand, op de datum in hel hoofd van deze akte
gemeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De versche
nen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stel-
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len, tijdig voor het verhjden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoudvan de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door1 de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.

(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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VOLMACHT STATUTENWIJZIGING
GENOOTSCHAP OUD-WESTLAND

De ondergetekende:

Jan Maat, wonende te 2681 MP Monster, gemeente Westland, Mans 47, geboren te ‘s-Gravenzande op
tien mei negentienhonderdtweeënvijftig, rijbews: 5414075875, gehuwd, te dezen handelend als voorzit
ter van - en als zodanig rechtsgeldig vertegenwoordigend - GENOOTSCHAP OUD-WESTLAND, een
vereniging, statutair gevestigd te Naaldwijk, gemeente Westland, kantoorhoudende te 2671 CZ Naald
wijk, Dijkweg 50B, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
40397729.

Verklaart:
bij dezen volmacht te geven aan alle medewerkers van Westland Partners Notarissen te Westiand, zo
wel aan hen tezamen als aan ieder van hen afzonderlijk, om:

a. voor en namens de ondergetekende, handelend als gemeld, te verschijnen bij en te ondertekenen
een akte van statutenwijziging van de vereniging: Genootschap Oud-Westiand, voormeld, en al die
handelingen te verrichten als vermeld in het ontwerp van Westiand Partners Notarissen, dossier-
nummer 20201311, van welk ontwerp de ondergetekende een exemplaar heeft ontvangen en met
de inhoud waarvan hij verklaart bekend en akkoord te zijn;

b. alle ter zake vereiste akten te tekenen en al datgene meer te verrichten wat nodig en/of nuttig mocht
zijn in verband met het vorenstaande, waaronder begrepen het aanbrengen van die wijzigingen in
het ontwerp die naar het oordeel van de behandelend notaris noodzakelijk zijn om het door partijen
beoogde juridisch gevolg te verkrijgen, alles met de macht tot substitutie, en voorts;

c. de gevolmachtigde volledig te vrijwaren tegen alle aanspraken uit welke hoofde ook voor het ge
bruik van deze volmacht.

J.M

(handtekening)

Plaats

Datum: .2j. ..-.c..,





Notulen van de extra Algemene Ledenvergadering van het Genootschap Oud-Westiand

Datum: 4 maart 2020 Locatie: Westlands Museum

1. Opening

De voorzitter heet de aanwezige leden van harte welkom en presenteert digitaal de agenda voor de

vergadering. De bijeenkomst is bedoeld om de op 11 februari voorgestelde statutenwijziging ter

stemming te brengen.

2. Statutenwijziging

De wijziging van Artikel 2 over de plaats waar het Genootschap zetelt, geeft geen aanleiding tot

opmerkingen.

Artikel 4, lid 1 waarin het doelgebied wordt beschreven, doet ook nu de vingers omhoog gaan. De

belangrijkste vraag is wat onder Het Westland moet worden verstaan en wat de juridische kracht is

van de voorgestelde wijziging richting politiek en overheden. Vanuit de historische verenigingen van

Schipluiden en Maasland is bezwaar gemaakt tegen het opnemen van Midden-Delfland in het

doelgebied en daarom heeft het bestuur dit gebied verwijderd uit de doelstelling. Hoek van Holland,

dat al in 1914 dus voor de oprichting van het Genootschap Oud-Westland, tot Rotterdam ging

behoren, is apart vermeld in de voorgestelde wijziging. De historische vereniging van Hoek van

Holland is hier ook voorstander van.

Dhr. G. van Gaalen vraagt wat het Genootschap onder ‘Het Westland’ verstaat.

Als gekeken wordt naar de definitie van Het Westland bij Wikipedia zouden Schipluiden en Maasland

wel binnen Het Westland vallen. Dhr. A. van Uffelen reikt de definitie aan van Alexander Antonius

Adriaan Verbraeck in zijn academisch proefschrift uit 1933 waarin Maasland genoemd wordt als een

van de bijbehorende dorpen. Van Uffelen is een voorstander van het noemen van alle dorpen, dus

ook Maasland. Dhr. L. Valstar raadt dit ernstig af, omdat het niet de bedoeling kan zijn andere

verenigingen tegen zich in het harnas te jagen. Samenwerken en goede relaties vindt hij van belang.

Dhr. P. Vijverberg stelt voor de term ‘Westambachten van Delfland’ te gebruiken, omdat dit een term

is die vanuit de overheid is ontstaan. Dhr. Kuivenhoven stelt voor een jurist hiernaar te laten kijken.

Mevr. C. Persoon geeft aan dat gratis advies kan worden ingewonnen bij de bestuurdersbank

Westland van Vitis. De voorzitter belooft juridisch advies in te winnen,

Op de vraag of in Artikel 4, lid 2 naast politiek en overheden ook bedrijven en maatschappelijke

organisaties zouden moeten worden vermeld, geeft dhr. Maat aan dat er altijd bij de overheid moet

worden aangeklopt voor het verstrekken van vergunningen.

Hij maakt bovendien duidelijk dat indien het nodig zou zijn een rechtszaak te beginnen daarvoor

toestemming van de ALV noodzakelijk is.

De wijziging van Artikel 13, lid S betreft de financiële armslag die het Genootschap heeft. Al jarenlang

is er niet volgens de huidige statuten gewerkt. De voorgestelde wijziging is volgens die gangbare

praktijk.

De wijziging van Artikel 20, lid 3 is nodig om te voorkomen dat extra ledenvergaderingen nodig zijn

om besluiten te nemen. De angst dat een heel klein aantal beslist is juist verminderd als voor



besluiten geen tweederde van het totale aantal ledenaantal vereist zijn. Een normale bijeenkomst

inclusief een lezing is dan gerechtigd te beslissen.

De voorzitter vraagt de aanwezige leden om aan te geven of men akkoord is met de voorgestelde

wijzigingen. Er blijkt unanieme instemming, met wel de restrictie dat juridisch advies moet worden

ingewonnen.

Dhr. Maat geeft aan wat het programma voor de komende tijd zal zijn. Ook meldt hij dat de leden

een schrijven ontvangen over de Oud-Westlandprijs. En hij beveelt het gebruik van social media aan

voor het verspreiden van het programma van het Genootschap.

3. Rondvraag

Mevr. Persoon vraagt hoe het is gesteld met de privacyregels bij het Genootschap Dhr. Valstar meldt

dat die op de website te vinden zijn.

Op haar vaag wie bepaalt wat er in het Jaarboek wordt opgenomen kan dhr. Van Gaalen duidelijk

zijn. Dat bepaalt de redactie.

Dhr. Van Uffelen zou graag een apart mailadres van het Genootschap zien.

Dhr. Van Zanten vraagt of een ledenraad nuttig zou zijn. Dhr. Maat geeft aan dat het bestuur nu al

advies kan inwinnen bij bijv. de boekencommissie en de redactie. Oprichten van een ledenraad kan

overwogen worden.

Dhr. Vijverberg complimenteert het oude bestuur en dhr. De Vreede bedankt het nieuwe bestuur.

De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 uur.



VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN

Genootschap Oud-Westiand
Gevestigd in de gemeente Westland

De ondergetekende:
mr. Sawitrie Kanhai notaris te Westiand

Verklaart:
dat de statuten van Genootschap Oud-Westland

nadat deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte,
verleden voor ondergetekende

op 29 april 2020

luiden overeenkomstig de aangehechte tekst

Getekend te Naaldwijk, gemeente Westland
op 29 april 2020
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Artikel 1
—

De vereniging draagt de naam: GENOOTSCHAP OUD-WESTLAND

Zetel.





Artikel 2.

Zij heeft haar zetel de gemeente Westiand.-

oprichtingsduur.

Artikel_3.

De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

tweede blad De oprichtingsdaturn is vier en twintig januari negentien hon

derd vijf en dertig.

DoeL
Artikel4.
1. De vereniging heeft ten doel de geschiedenis van de regio West/and en van

de kernen daarin gelegen, alsmede Hoek van Holland, te beoefenen en de
kennis daarvan te verspreiden, alsmede streekhistorische activiteiten te
steunen en historisch-landschappelijke en monumentale waarden te be
schermen.

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van voordrachten,
het maken van excursies, het uitgeven van geschriften, alsmede alles wat
dienstig is ter verwezenlijking van het doe4 omschreven in het eerste lid.
Zij komt op voor bovengenoemde waarden door belangenbehartiging naar
de politiek en overheden. Indien de vereniging dit noodzakelijk acht, kan zij
ook in rechte voor deze belangen opkomen.

----Leden.

Artikel 5.

1. De vereniging kent;

a. gewone leden:

;h. ereleden; e
--

c. donateurs.
2. Gewone leden van de vereniging kunnen zijn natuurhjke personen die op deeerste januari van het verenlgingsjaar de zestienjarige leeftijd hebbenbereikt en rechtspersonen.
3. Ereleden van de vereniging zijn zij, die zich op bijzon
der eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben
of op bijzonder eervolle wijze het doel van de verenigino
hebben nagestreefd en die tot erelid zijn benoemd bij be
sluit dcor de algemene vergadering genomen met een reerder—
heid vab tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen, nadat het bestuur hiertoe en voorstel heeft ge
daan.

Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de
wet en deze statuten aan de gewone leden zijn toegekend met
inachtneming van artikel 9 lid 3.





4. Donateurs zijn zij, die zich bereid hebben verklaard d

vereniging financieel te steunen met een door de algemen

vergadering vast te stellen minimum bijdrage.

Donateurs hebben dezelfde rechten en verplichtingen als i

de wet en deze statuten aan de gewone leden zijn toegeken

derde blad met dien verstande, dat zij geen stemrecht hebben, niet ,to

bestuurslid kunnen worden benoemd, noch de bevoegdheid heb

ben als bedoeld in artikel 15 lid 4.

Bij een stemming in de algeméne vergadering hebben zij ee

adviserende stem.

Aanmelding en toelating.

Artikel 6.

1. Aanmelding als lid of donateur geschiedt schriftelijk o

mondeling bij de secretaris van het bestuur.

Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet d•

aanmelding vergezeld gaan van een schriftelijke toestemtain

van de persoon die het gezag over die minderjarige uitoe

en . —

2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van gewone lede:

en donateurs.

, Alleen bij niet toelating tot gewoon lid kan de algemen

vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Einde van het lidmaatschap.

Artikel 7.

1, Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid;

b. door opzegginy van het lid;

c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschiedei

wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de verenigin

niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de verenigin

niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortdu

ren;

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wan

neer een lid in strijd met de statuten, reglementen of be

sluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onrede

lijke wijze benadeelt.
-

2 Opzegging namens de vereniqing geschiedt schriftelijY

door het bestuur.





3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door dè

vereniging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het

einde van een vereniginysjaar en met inachtneming van eer

opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Het lidmaatschap

kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vete-

vierde blad niging of van het lid redelij]çerwijs niet gevergd kan wordei

het lidmaatschap te laten voortduren,

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorice

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 lidmaat-;

schap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van
geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit tel
sluiten.

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt schriftelij]c

door het bestuur.

7 Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door

de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging

niet gevsrgdkan worden het lidmaatschap te laten voortduren

en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat

de betrokkene binnen n maand na de ontvancst van de ken—

nisgeving van het besluit beroep open op de algemene verqa—

dering. Gedurende de beroepsterniijn en hangende het beroep?

is het lid geschorst.

9. Een besluit, als bedoeld in het tweede en zevende lid,?

dient met redenen o,ricleed te zijn. —

9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsr[

jaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage[
voor het geheel verschuldigd.

Einde donateurschap. _L

Artikel_S.

1. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te?
allen tijde door opzegging worden beëindigd, behoudens dat?
de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor;
het geheeL blijft verschuldigd.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk t
door het bestuur.

Jaarlijkse bijdragen .





r
141 Artikel 9.

4 1. De gewone leden en de donateurs zijn gehouden tot het be

talen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene ver

gadering zal worden vastgesteld.

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of

y4j_fde blad gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betaien

van een bijdrage te verlenen.

3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot beta

ling van een jaarlijkse bijdrage.

Bestuur.

3 Artikel_10.

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden. Minstens de

helft van het aantal bestuursleden dient meerderjarig te

zijn, waaronder de voorzitter, de secretaris, en de penning—

meester.

•2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene

leldenvergadering uit de leden.

3. Tot het stellen van kandidaten zijn bevoegd het bestuur

alsmede tien leden. De kandidaatstelling door het bestuur

wordt bij de oroeping van de vergadering medegedeeld. Een

kandidaatstelling door tien of meer leden moet voor de aan

vang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris van

het bestuur worden ingediend ente zijn voorzien van een be—

reidverklaring van het voorgestelde lid.

Einde
bestuurslidmaatscha — Periodiek aftreden — Schorsing.

Artikel 11 .

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd

ie benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering

worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen

drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag,ein

digt door het verloop van die termijn.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoe

niing af, volgens een dobr het bestuur op te maken rooster

van aftreding. De aftrdende is herkiesbaar.
Wie in een tussentijdse vakature wordt benoemd, neemt op het
rooster de plaats van zijn voorganger in.

3. Set bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. dcor het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;





b. door bedanken.

Bestuursfuncties —Besluitvorming van het bestuur .

Artikel_12.

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een se-

cretaris en een oenningmeester aan. Het kan voor elk hunner

zesde blad uit zijn midden een vervanger aanwijzen.

Een bestuurslid kan meer dan &&rl functie bekleden.

2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden

door de secretaris notulen opgemaakt, die in een volgende

vergadering.worden vastgesteld en door de voorzitter en de

secretaris worden ondertekend. In afwijking van hetgeen de

wet in artikel 10 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dien

aangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent

de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet heslis—

send.

3. Bij huishoudelijk reglemet kunnen nadere regelen aan—t

gaande de vergaderingen van en da besluitvorming door het

bestuur worden gegeven.

Bestuurstaak — Vertegenwoordiging.

Artikel_13.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het be

stuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald,

blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoe—

diq mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de

voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de or

de komt. -r

3. Net bestuur is bevoegd onder zin verantwoordelijkheid

bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door

coinrrïissies die door het bestuur worden benoemd.

4, Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ver

gadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot

het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het

sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als

borg of hoofdelijke mede—schuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een
schuld van een derde verbindt.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen der-





den beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoéft eveneens goedkeuring van de algemene vergaderingvoorhet bes/uiten tot:

1. onverminderd het bepaalde onder 1) het aangaan van rechtshandelin
gen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van dein
het vorige kalenderjaar van de leden en donateurs ontvangen jaarlijkse

zevende_blad bijdragen te boven gaand
11. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verknjt gen en geven van onroerende goederen;

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een
bankkrediet wordt verleend;

c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen
van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een
aan de vereniging verleend bankkrediet;

d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitra

le procedures, doch met uitzondering van het nemen van conserva
toire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die
geen uitstel kunnen lijden;3 t. het sluiten en wijzigingen van arbeidsovereenkomsten.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geenberoepwordengedaan. z
6. Onvenninderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde
wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd: —-

a. hetzij door het bestuur;

b. hetzij door de voorzitter;
jc. hetzij door twee andere bestuursledën.
Jaarverslag - Rekening en verantwoording
.rtkel l.

_____1”
Pl. Het verenigingsjaar loopt Van &n januari tot en met n
en dertig december.

2. Het bestuur is verplicht van de veogenstoestand van de
vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te
allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden ge
kend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes
maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlen
ging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn





jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en

een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording o

ver zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na ver

loop van. de termijn kan ieder lid deze rekening en verant

woording in rechte van het bestuur vorderen.

achtste blad 4. De algemene vergadering benoemd jaarlijks uit de leden

een commissie van tenru nste twee personen, die geen deel mo

gen uitmaken van het bestuur. De. commissie onderzoekt de re

kening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de

algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5. Vereist het onderzoek van de rekenino en verantwoordino

bijzondere hoekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van

onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het be

stuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste

inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de

waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden

der vereniging te geven.

De last van de commissie ken te allen tijde door de al

gemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de

benoeming van een andere commissie.

7. Het bestuur is verolicht de bescheiden bedoeld in de le

den 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.

Pjgemene vergaderingen.

Artikel 15 .

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle

bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aar

het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het vere—

nigingsjaar, wordt een algemene vergadering — de jaarverga

dering — gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer

aan de orde:

a het verslag en de rekening en verantwoording bedoeld in

artikel 14 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

b. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor

het volgende verenigingsjaar;

c. voorziening in eventuele vacatures;

d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij

de oproeping voor de vergadering.





Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls

het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenmin

ste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbren-’

gen van &n/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het

p9ende blad 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 verzoe—

kers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping over

eenkomstig artikel 19 of bij advertentie in tenminste &n

ter plaatse, waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen

dagblad.

Toegang en stemrecht.

Artikel 16.

1. toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van

de vereniging en alle donateurs.Geen toegang hebben geschor

ste leden en geschorste bestuursleden, tenzij in die verga

dering hun schorsing aan de orde is.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde perso

nen besList de algemene vergadering. --‘-

3. Ieder lid van de vereniging dat niet gesoborst is, heeft

én stem,

4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe ge—

machtigd ander. lid uitbrengen, met dien verstande, dat geen

enkel lid door meer dan twee leden gevolmachtigd kan war--

den.

Voorzitterschap — Notulen.

Artikel 17.

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzit

ter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de

voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt én van de

andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voor

zitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitter

schap voorzien, dan voorziet de. vergadering daarin zelve. ——

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de

secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewe

zen persoon notulen gemaakt, die door de algemene vergade

ring worden vastgesteld en daarna door de voorzitter en de
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‘notulist worden ondertekend. Zij die de vergadering bijeën
roepen kunnen een notarieel proces—verbaal van het vvrhan-
‘ielde doen opmaken.

De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt tez
‘kennis van de leden gebracht.

tiende blad Besluitvorming van de algemene vergadering.

Artikel 18.

1. Eet ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de
voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen isE
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen
besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk

vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter. onmiddellijk na het. uitspreken van het in.

het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist,’
dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheli

der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde

aanwezige dit verlangt. Door deze., nieuwe stemming vervallen!.
de rechtsqevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, wor—
den alle besluiten van de algemene vergadering genomen met
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitge—.
bracht.

5 Indien bij een verkiezing van personen niemand de vol—
strekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stem
ming plaats.

Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid ver
kregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij n
persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij
tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde hersternmingen (waaronder niet is begrepen de
tweede stemming) worden telkens gestemd tussen de personen
op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uit—
gezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemmino
het geringste aantal stemmen is uitgebracht,
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen

1 op meer dan n persoon uitgebracht dan wordt door lotinc
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elfde blad

uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe steramin

geen stemmen weer kunnen worden uitgebracht

Ingeval bij een stenming tussen twee personen de stemme

staken, beslist het lot wie van beiden is cekozen.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakendE

verkiezing van personen dan is het verworpen. -

.7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzit

ter een schriftelijke stemming gewenst acht of &n der stem

gerechtigden zulks voor de sterrmiing verlangt Schrifte1ijk

stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.Besluit

vornirig hij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerech—

tigde hoofdelijke stemming verlangt.

8. Een 6nstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze

niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkonnis

van het bestuur cenornen, dezelfde kracb.t als een b-eslcit van

de algemene vergadering.

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of

vertegenwoordigd zijn kunnen cjeldige besluiten worden geno-

men, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde ko-

mende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijzi—

ginq of Lot ontbinding — ook al heeft geen oproeping plaats

gehad of is niet op de voorgeschrevan wijze geschied of is

enig ander voorschrft omtrent het oproepen en houden van ver

gaderingen of een daarmee verband houciende formaliteit niet

in acht genomen.
-.

Bijeenroeping algemene vergadering.

Artikel 19.

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het
bestuur, De ooroeping geschiedt schrifteiik aan de adressen

van de leden. De tennijn voor de oproeping bedraagt tenmin
ste zeven dagen.

2. Bij de ooroeping worden de te behandelen onderwerpen ver

meld, onverminderd het bepaalde in artikel 20.

Statutenwi jziging .

Artikel 20.

1. In de statuten van de vereniging kas geen verandering
worden gebracht dan door een besluit van een algemene verga

dering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar





wijzioingCfl van de statuten zal worden voorgostel.
2. Zij die de opoepincj tot de algemene vergadering ter be-
handeling van een voorstel tot statutenwijziging kabben 0-1;
daan, moeten tenminste vijf dagen voor de verganering esrt
afschrift van het voorstel, waarfn de voorgedragen wijriginq
woordelijk is opgenomcn,op een daartoe geschikte plaats voort
de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waaron
de vergadering worden gehouden. Bovendien wordt een afschrift
als hieroor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat
hiervan een notarigle akte is opgemaakt. Tot het doen verlij—
den van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

--

Ontbinding.
t,

Artikel 21 .

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit vande algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen dieten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Iederhunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbin—dinq kan echter ook een andere bestemming aan het batig sal— tdo worden gegeven.

Huishoudelijk reglment.
Artikel 22.

1. De lgemene vergadering kan een huishoudelijk reglementvaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet is strijd ijn
de wet, ook waar die geen dwingend recht b:av.j,
statuten.

twaalfde blad00
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