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STATUTEN\\'IJZIGING
Ileden. vier en twintig december tweeduizendtien. r'erschenen voor mij. mr. Pieter -Hendrik Prummel, notaris gevestigd in de gemeente Noordoostpolder,
kantoorhoudende te Emmeloord: -------1. de heer Kornelis Geeftsema, geboren te Aduard op tien januari
negentienhonderd zeven en veenig, zich legitimerend met zijn rijbeu'ijs.
nummer: 4l 84686405, wonende te 831 I BJ Espel, Binnenkruier 4" gehuwd, ----2. de heer Johannes IIooijer, geboren te Renkum op een januari negentienhonderd
zes en zeventig, zich legitimerend met zijn paspoort, nummer: NRRF79PDS, --wonende te 6515 AE NSmegen, Griftdijk 29, ongehuwd, niet gehuwd geweest en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap of -als zodanig geregistreerd geweest; ------------te dezen handelend als gezamenlijk bevoegde bestuursleden van de statutair te ------Zoetermeer gevestigde en te Leeuwarden aan de Heliconweg 52 (8914 A'I)
kantoorhoudende vereniging: ----------NEDERLANDSE VEEVERBETERINGSORGANISATIE. welke vcreniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag -crnder nummer 27 17 3492.
De comparanten, handelend als gemeld. verklaarden dat in de te Nunspeet op vijftien
december tweeduizend tien gehouden algemene ledenvergadering van voornoemde vereniging met inachtneming van de wettelijke en statutaire vereisten is besloten om
de statuten 1e wijzigen, zoals blijkt uit een aan deze akte gehecht uittreksel uit de ---r-rotulen van die vergadering. ----------In die algemene vergadering werd ieder van de bestuursleden gemachtigd de
statutenwijziging bij notariële akte te doen opnemen in een notariële akte. --------*---In l'erband hiermede verklaren de comparanten, handelende als gcmeld, de statuten dezer vereniging integraal te wijzigen als volgt:
Naam

Artikel I
De vereniging draagt de naam: Nederlandse Veeverbeteringsorganisatie (hierna ook
te noemen: 'de vereniging'). -------

Zetel

Artikel2
Zrl heeÍt haar zctel te I-eeuwarden.-------Doel en middelen

{rtikel

1.

2.

-l

De vereniging heefi ten doel:
- het bewerkstelligen van de rundveeverbetering in de ruimste zin des woords:
en ---------- het - in algemene zin - behartigen van de belangen van de veehouders. -----aangesloten bij organisaties ery'of instellingen die zich sterk maken voor de
rundveeverbetering.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:----------------------:---- het beharligen van de gemeenschappeli.ike belangen van de veehouders -----

-

aangesloten bij de leden van de verenigingen op voormeld gebied;----het Íunctioneren als or,,erlegplatform voor alle soorten van activiteitcn op hct
gcbied van de rundrecrcrbctcring:
het doen benoemen van vertegenwoordigers l'an de leden van de '"'ereniging
enL/oÍ'andere personen tot (bestuurs)leden erVof adviseurs in externe
organisaties/instellingen op het gebied van de rundveeverbetering: --het verrichten van al hetgeen ter realisering van voormelde doelstelling -----noodzakelij k, nodi g en/of nuttig i s. -----------

Leden-----

Artikel4

l.

2.
3.

4.

Leden van de vercniging zijn rechtspersonen en natuurlilke personcn die passen
binnen de realisering van de doelstellingen van de vereniging.
Het bcsluur houdt een rcgister bij waarin de namen en adressen van alle leden en
hunvertegenwoordigers zijn opgenomen
Ieder lid-rechtspersoon is verplicht een vertegenwoordiger natuurlijk pcrsoon --aante wijzen die het lidzal veftegenwoordigen ter zake de algehele uitoeÍ'cning van de lidmaatschapsverhouding met de vereniging. --------Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de aldus aangewezen
veftegenwoordiger kunnen niet door of tegen de vereniging worden ingeroepen,
voor zover het betreft de uitoefening van rechten die een lid aan de statuten of -reglementen van de vereniging ontleent
Deze vertegenu,oordiger dient gelieerd te zijn aan hct betreffènde lid- ------------rechtspersoon. --------Ingeval de veftegenwoordiger deze kwalificatie verliest is het lid-rcchtspersoon verplicht onverwijld een andere veftegenwoordiger aan te wijzen.
Ieder lid is voorts gehouden adresmutaties en mutaties betreffende de ------------veftegenwoordiger natuurlijk persoon onverwijld schriftelijk aan de vereniging mede te delen.
Voormelde verplichting tot aanwijzingvan een \,'ertegenwoordiger natuurliik --persoongeldt niet voor leden-natuurlijk personen. -Al hetgeen in deze statuten is bepaald omtrent leden-rechtspersonen is r,'an
overcenkomstige toepassing op (kandidaat) leden-natuurlijk personen. -----------Overal waar in deze statuten vermeld staat: 'vefiegenwoordiger'of '(lid-) -------rcchtspersoon'. dient derhalve tevcns te w'orden gelezen: '(lid-) natuurlijk
persoon'.--Alle kennisgevingen en oproepingen die de vereniging doet uitgaan, worden----geadresseerd volgens het register aan dc betreffende vertegenwoordigcr.

Toelatins-

Artikel5
Toelating tot de r,'ereniging geschiedt door aanmelding bii het bestuur op de wijze als
hierna in artikel 7 bepaald. I le1 bestuur beslist omtrent de toelating en kan daaraan -nadere r''oorwaarden verbinden. Bij niet-toelating of bezwaar tegen de gesteldc
voorwaarden. kan de algemene vergadering op verzoek van de betrokken
rechtspersoon alsnog tot toelating besluiten of de gestelde voorwaarden wijzigen. ---Einde van het lidmaatschap

Artikel6.-

1.

-------------Het lidmaatschap eindigt:
--------a. door het ophouden te bestaan ofde dood van het lid:

{l
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b.
c.
d.
2.

J.

5.

6.

7,

8.

door de opzegging door het lid; --------door opzegging door de vereniging:--------door ontzetting. -------Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur,
Opzegging door de vereniging kan geschreden r.r'anneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bU de statuten gesteld. te --voldoen, \\anneer het lid haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de rereniging niet gevergd kan worden het --lidmaatschap te laten voortduren
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur
Ontzetting uit het lidmaatschap kan slechts geschieden wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de ------vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging en van -een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokken rechtspersoon
binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open
op de algemene vergadering. Zij u'ordt daaÍoe ten spoedigste schriftelijk van het
besluit met opgavc van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermiin
en hangcnde hel bcroep is het lid geschorst,----------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 vier (4) weken.Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de
vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het -------------lidmaatschap te laten voortduren
Opzegging door het lid kan tevens met onmiddellijke ingang geschieden binnen
eenmaand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een ander
rechtspersoon of tot fusie aan het lid is medegedeeld.
lren opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschapeindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was
opgezegd.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van haar lidmaatschap een besluit
waarbij de geldelijke rechlen en verplichtingen van de leden worden gewijzigd,
te haren opzichte uit te sluiten. ---------Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft -----desalniettemin de jaarhjkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. -----------------

Verplichtingen. iaarliikse biidragen
Artikel T
l. Ieder lid is verplicht brj de toelating tot lid en nadien jaarlijks uiterlijk per één --.juli van het betreÍlènde verenigingsjaar bij het bestuur nauwkeurige schrifïelijke

2.

opgave te doen van: ------*- het aantal door haar afgezette doses fbkstier- en proefstiersperma in ------*--Nederland in het laatst afgesloten boekjaar; erVof -:----------- het aantal door haar in het laatst afgesloten boekjaar gecontroleerde
melkcontrole-koeien ; erVof ------- het aantal door haar verrichte stamboekregistraties van vrouwelijke ---------dieren in het laatst aÍgesloten boekjaar.-*------De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage. Lij zullen-----

I

4'

daartoe in categorieen worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalcn. Deze bijdrage wordt gerelateerd aan de totaal opgegeven aantallen als bedoeld -in lid 1, en wel zodanig dat ieder lid een door het bestuur vast te stellen l'aste ---contributie dient te betalen. alsmede een door het bestuur vast te stellen bijdragc
per doses afgezettc lokstier- en proeÍ'stiersperma en/of het aantal gecontrolccrde
melkcontrole-koeien erVof het aantal verrichte stamboekregistraties van ---------vrouwelijke dieren. Het totaalbedrag per lid vormt de contributie voor het alsdan

lopende verenigingsj aar. --------3. Hèt bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gedeeltelijke ontheffing van de---verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen
4. Het bestuur kan ten behoeve van de leden rechten bedingen en te hunnen iaste--verplichtingen aangaan. Voor het aangaan van alle verplichtingen ten laste van -de leden is de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering I'ereist.-Bestuur en dageliiks bestuur

Artikel8

1.

Het bestuur bestaat uit een zelÍde aantal als dat de vereniging leden kent en -----wordt gevormd door éen aÍgevaardigde van elk lid. Bestuursleden r.l'orden door
de algemene vergadering benoemd. ---------Indien een bestuurslid komt te ontbreken, blijven de overige bestuursleden -----niettemin een bevoegd bestuur vormen.--2. Naast het bestuur heeft de vereniging ook een dagelijks bestuur bestaande uit --minimaal drie (3) en ten hoogste zeven (7) leden. De leden van het dagelijks ---bestuur worden door de algemene vergadering gekozen in functie en kunncn teu
alle tijde worden ontslagen of geschorst door de algemene vergadering. ----------ln het dagelijks bestuur dicnen zo veel mogelijk "richtingen" te zijn
veftegenwoordigd, waarbij onder "richtingen" in ieder geval worden vcrstaan:--- fbkkerij organisaties; -------- rasverenigingen:
- stamboekverenigingen--------- instellingen die zichbezighouden met kunstmatige inseminatie:
- melkcontroleverenigingen.---Hetgeen overigens in deze statuten is bepaald ten aanzien van de
bestuursfuncties en dc besluitvorming voor het bestuur geldt mutatis mutandis -voor hct dagelijks bestuur.
3. In geval cen bestuurslid door langdurige afwezigheid of een anderc oorzaak in -de onmogehlkheid verkeerl zilnlaak uit te oefenen, hebben de overige
bestuursleden het recht om gedurende de afwezigheid van dit bestuurslid een --gevolmachtigd plaatsvervanger te benoemen. die de taken van dit bestuurslid --tijdehjk uitoefent.
Einde bestuurslidmaatschap. periodiek lidmaatschap, schorsing

Artikel9

1.

2.

Elk bestuurslid. ook wanneer hij voor een bepaalde tild is benoemd, kan te allen
tijdc door de algemene r,'ergadering worden ontslagen of geschorst. ---------------Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een bcsluit tot ontslag. eindigt door het verloop van die tennijn.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts ten aanzien van een bestuurslid dat is -benoemd uit personen die zijn gelieerd aan een lid-rechtspersoon: door hct -----ophouden te bestaan van de relatie met het betreffende lid-rechtspersoon.
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Bestuursfuncties. besluitvorming van het bestuur

Artikel l0

l.

2.

Het bestuur wijst, al dan niet uit zijn middc-n. een voorzitter, een secretaris en ---

een penningmeester aan.---------

Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid r an de uitgebrachte stemmen. ----Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen -----gemaakt. die door de voorzitter en secretaris uorden vastgesteld en ondertekend.
Het oordeel r.an de voorzitteromtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
l{etzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd-------gestemd over een niet schriftelijk lastgelegd r.oorstel. ---------Bij bestuursreglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van -en de besluitvorming door het bestuur en door het dagelijks bestuur *oid"n ----gegeven.--Bestuu rstaak. vertegenwoordiging
Artikel I I
l. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het -----besturen van de vereniging.
Het dagelijks bestuur is belast met de leiding van de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. --------2. Indien het aantal bestuursleden tot twee (2) is gedaald, blijft het bestuur----------bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergaderingte beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de-orde komt.
3. I-lc't bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
ztjntaak te doen uitvoeren door het dagelijks bestuur of door commissies die --door het bestuur worden benoemd.
I' Ilet bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot hct-verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan -van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijt mede ----schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot --i-----zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
5. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door: -----a, helzij de voorzitter plus één bestuurslid; -----------b. hetzij twee (2) gez,amenhjk. in opdracht van het bestuur handelende
bestuursleden. ---------Jaarverslag, rekening en veranfwoording

Artikel l2

I'
2.

3,

Het verenigings.iaar loopt van éen januari tot en met éénendertig december. -----Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de u.r.niging en van ----alles betreÍlènde de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die --------voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige w'ijze een administratie -----te voeren en de daaftoe behorende boeken. bescheiden en andere
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en -verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.--,Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes (6) maanden na ----aÍ1oop van het verenigingsjaar. behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een j aarverslag uit over de gang van zaken in de ---------vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur stelt daartoe ondermeer de -

balans en de staat van baten en lasten van de vereniging op papier en legt zulks
-----met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over' Deze stukken
één
van
de
ondertekening
worden ondertekend door alle bestuurders. Ontbreekt
of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt'
in ----Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenliike bestuurders

4.

5.

6.
1.

rechte vorderen dat zrj deze verplichtingen nakomen'
nict
Wordt omtrent de getiouwheid van de stukken aan de algemene vergadering
-in
artikel
bedoeld
overgelegd ..n u.rklu.ing aÍkomstig Van een accountant als
---------393 iid 1 boek 2 .,'an het Burgerlijk Wetboek dan benoemt de algemene
van
een
commissie
vergadering jaarlijks uit de vèrtegenwoordigers van de leden
tenlinsteiwee (2) personen. die geen decl mogen uitmaken van het bestuur' I)e
commissie onderzoËkt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt
------aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
bijzondere
Vereist hèt onderzoek van de rekening en verantwoording
een -boekhoudkundige kennis. dan kan de commissie van onderzoek zich door

deskundige doen bilstaan. --------te
Het bestLirr is verpiicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen
--verschaffen, haar desger.n,enst de kas en de waardcn te vertonen en de boeken.
-----raadpleging
voor
bescheiden en andere gegevensdragcrs van de vereniging
beschikbaar te stellen.
------De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie'-Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken. bescheiden
en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) laar te bewaren
De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens. uitgezonderd de op papier---gestelde balans en staat van baten en lasten. kunnen op een andere
mits de overbrenging --------[eg"r.enrdrager worden overgebracht en bewaard.
gegevens en deze gedurcnde cie le]chiedt *"1;uirt. en volledige weergave der
iolledige bewaartiid beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen --

u'orden gemaakt.-8
Het besÀur maakt jaarlijks vóor éen november een begroting op voor het daarop
volgende boekjaar- Deze begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de ---ledàn voor één december, voorafgaand aan het eerstvolgende boekjaar'
Algemene vergaderingen

Artikel 13
l- A"" d. algemene vergadering komen in de vereniging allc bevoegdheden toe.

2.

--

die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijr. opgedragen. -----Jaarlijks. uiterlijk zcs (6) maanden na aÍ1oop van het verenigingsjaar. wordt een
algemene vergadering. de jaarvergadering. gehouden. In de jaarvergadering ----komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 met het verslag van de aldaar benoemde commissie;
b. de rekening en verantwoording van de begroting bedoeld in artikel l2;------c. de eventuele benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor ----het volgende vereni gingsjaar:
d. voorziening in eventuele vacatures; ---------e. voorstellenvan het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oprocping -----voor de vergadering. -----------

7l
/,,^,

3.

Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit --wenselijk oordeelt,
-+. Voorls is het bestuurop schrifïelijk verzoek ran ten minste viif (5) leden -------l'erplicht tot het bijeenroepen van een algemene rergadering op een termijn l'an
niet langer dan vier (4) weken na indiening r an het verzoek. Indien aan het -----verzoek binnen veertien (14) dagen geen gerolg u'ordt gegeven. kunncn de -----verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig arlikel 17 . De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met
de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.---------Toegang en stemrecht

Artikel

1.

2.
3.
+.

14

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle (vertegenwoordigers van de) leden en bestuursleden, alsmede bestuursleden van de leden-rechtspersonen. ----Geen toegang hebben vertegenu'oordigers van geschorste leden en geschorste --bestuurslcden. -------Over de toelating van andere dan de in lid I bedoelde personen beslist de--------algemene vergadering
Ieder lid van de vereniging heefl één stem.------Geschorste leden en geschorste bestuursleden hebben geen stemrecht. ------------l)e vertegenwoordiger natuurlijk-persoon als bedoeld in artikel 4 lid 3 kan zijn stem doen uitbrengen door een schriftelijk gevolmachtigd plaatsvervanger.-------

Voorzitterschap. Notulen

Artikel l5

1.

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging
of zijn plaatsvervanger, Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger. dan ---treedt een van de andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als -------voorzitter op. Wordt ook op deze wtjz.e niet in het voorzitterschap voorzien. dan
voorziet de vergadering daarin zelÍ'. ------2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander
door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de --voorzitter ende notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de
vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het
verhandelde doen opmaken. De inhoudvan de notulen of van het proces-verbaal
wordt ter kennis van de leden gebracht.--------Besluitvorming van de algemene vergadering
Artikel_16
1. llet ter algemene vergadering uitgesprokcn oordeel van de voorzitter omtrent de
uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zoveï 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 betn'ist. dan vindt een nieuwe stemming plaats ----wanneer de meerderheid der vergadering, of indien de oorspronkelryke stemming
niet hoofdelijk of schriftclijk geschiedde . een stemgerechtigde aanwezige dit ---r,'erlangt.

3.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stcmming.Voor zover de staluten oi de wet niet anders bepalen, behoeven besluiten ten ----

4.
5.

6.
7.

8.
9.

minste mecr dan de helft r,,an de geldig uitgebrachte stemmen
Blanco stemmen en stemonthoudingen worden beschouwd als niet te zijn
uitgebracht
Indicn bij cen verkiezing van pcrsonen niemand de volstrekte meerderheid heeli
verkregcn. heefi een tw.e ede stemming, of ingeval van een bindende voordracht.
een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Fleefï alsdan -wedcr niemand de volstrekte meerderheid verkregen. dan vindcn herstcmmingen
plaats. totdat hetzii een persoon de r,olstrektc meerderheid heeli r,'crkregcn. hetzi.r
tussen twee (2) personcn is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde --------herstemmingen (waaronder niet is begrcpen de tweede stemming) nordt telkens
gestemd tussen de personen op wie bij voorafgaande stemming is gestemd. -----evenwcl uitgezonderd de persoon. op w,ie bij die voorafgaande stemming het ---geringste aantal stemmen is uitgebrachr. Is bry die vooralgaande stemming het -geringste aantal sternmen op meer dan eén persoon uitgebracht. dan rvordt door
loting uitgemaakt. op wie van die personcn bii de nieuwe stemming gecn -------stemmen meer kunncn uorden uitgebracht
Ingeval bi.j ccn stenttning tussen tw,ee (2) personen de stemmen stakel. beslist -het lot wie van beiden is gekozen.
lndien de stemmen staken over cen voorstel niet rakende verkiezing van
personen. dan is het verworpen.-------Alle stemmingen geschieden mondeling. tenzij de voorzitter een schrifteliike ---stemming geu'enst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming --verlangt.
Schriftehlke stemming geschiedt bii ongetekende. gesloten brieljes
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk. tenzif een stemgerechtigde
hoof delij ke stemming verlangt. --Ecn eenstemmig bcsluit r,an alle leden. oclk al zijndez.c niet in ecn vergadcring-bi.jcen ('n'crtegcnrvoordigd), hccft. mits met r,'oorkennis 'u'an het bestuur gcnomcn.

dezelfdckrachtalscenbesluitr''andealgemenevergadering
Z,olang in een algemene r.'ergadcring alle leden veftegenu'oordigd zijn, kunnen -gcldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen. omtrcnt alle -aan de orde komcnde onderwerpen ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is
deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift -----omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband ---houdende Íbrmaliteit niet in acht gcnomen. ---------

Biieenroeping algemene vergadering

Artikel l7

l.

2'

Dc algemene vergaderingcn w.ordcn bijeengeroepqr door het bestuur. De -------oproeping geschiedt schrifte lijk aan de adressen van de vertegenwoordigcrs yan
de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. t)e opiocping ge.schicclt niet later dan de veertiende dag voor die der vergadering
Btl de oproeping worden de te behandelen onder\\,erpcn vcrmeld. onverminderd
het bepaaldc in artikel 18. ----------

Statutenwiizising

Artikel

l.

18

In de statuten van de vcreniging kan geen verandering worden gebracht dan door
ecn besluit van ecn algemene r,,crgadering, waartoe is opgcroepcn met de -------mededeling dat aldaar ri,i.jzigingen r.'an dc statuten zal wordcn'n,oorgesteld
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Zi.j tiie de oproeping tot de algemene r ereadering ter behandeling van een ------- l
r trtrrstsl to1 statutenwijziging hebben gedaan. moeten tenminste veertien (14) --dagen roor de vergadering een aÍ\chriti ran dat roorstel. waarin de --------------\Lrorgedragen wijziging woordelijk is r)pcenomc.n. op een daartoe geschikte ----plaats r oor de leden ter inzage leggen tot na af)oop r,an de dag waarop de -------r ergadering wordt gehouden. Bor endien u'ordt een afschrifl als hiervoor -------bcdoeld aan alle vertegenwoordigers r an de leden toegezonden.
Een beslLrit tot statutenwijziging wordt genomen met een meerderheid van -----tricc derde van de geldig uitgebrachte stemmen. in een vergadering waarin ten minste trree/derdc van het aantal leden aan*ezig of veflegenwoordigd is.--------Ec-n slatutenuijziging treedt niet in
dan nadat hiervan een notariële ----"ierking
akte is opgemaakt. ï'ot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid
ber oegd.

Ontbindine

.{rtikel l9

l.

De r ercniging kan r.l,orden ontbonden door een besluit van de algemene
r ergadering

Het bepaalde in de leden 1. 2 en 3 van het voorgaande artikel is van
or ereenkomsti ge toepassing.
l. Het batig saldo na vercffening vervalt aan die genen die ten tijde van het besluit
tot ontbinding lid waren in de verhouding waarin zij door contributiebetaling --hebben bijgedragen in het vermogen van de vercniging
Huishoudeliik reslement
Artikel 20
I . De algemene vergadering stelt een huishoudehjk reglement vast. ------: Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de w.et, ook waar die ---geen dwingend recht bevat, noch met de statuten
Bekendheid comnaranten
Dc comparanten zijn mij. notaris. bekend en de identiteit van de br1 deze akte
betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hien'oor ---gemelde en daartoe bestemdc documenten vastgesteld. ---------

Slot-------Alvorens tot het verlijden van deze akte over te gaan. heb ik, notaris. r,'an de
zakelijke inhoud aan de comparanten mededeling gedaan en heb daarop toelichting gegeven.

De comparanten hebben verklaard van de inhoud van de akte te hebben
kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.
WAARVAN AKTE is verleden te Emmeloord op de datum in het hoofd van deze -akte vermeld. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend door de -comparanten en mij, notaris, om elf uur vijf en veertig minuten.---

(Volgt ondertekening)
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