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VerenÍging ïribale Kunst en Cultuur
geresfga*te Gennep

Akte de deto:12 meÍ 2S17,

§ TAT U T E H VE BE NIGí§IG

Zaaknummer. 942384/NW

VASTSTELLEN STATUTEN VERENIGING
Heden, twaalf mei tweeduizend zeventien verschenen voor rnrl mr Marten ,Antoon Swart, kandidaat-notaris, hierna te noemen "notaris". als waarnemer vàn mr Anna Bernarda Maria sylvestra wijnbeid. notaris gevestigd te Harenkarspel, thans
gemeente Schagen:
1. de heer Jacob Hillebrand Goedemoed, wonende te Amsterdam, Frans van ----Mierisstraat 129 2 (postcode 1071 RR), geboren te De Bilt op zevenentwiniig --januari negentienhonderd zesenvijftig. gehuwd en niet geregisireerd geweesi -als pafiner in de zin van het geregistreerd partnerschap (legitimatiebevui.ls
Nederlands paspoort nummer. NUPC3F363, uitgegeven te Amsterdam op vr1Í -julr tweedurzend twaalf),-- ---" --- 2. de heer André Smit. wonende te Warmenhuizen. gerneente §chagen.
Tuinfluiterstraat 30 (postcode 1749'lP), geboren te Amsterdam op vijfentwintig
luni negentienhonderd eenenvijftig, gehuwd en niet geregistreerd geweest als -partner in de zin van het geregistreerd partnerschap (legitimatiebewijs:
Nederlands paspoort nurnmer: NV7090LR6, uitgegeven te Harenkarspelop ---zevenentwintig augustus tweeduizend zeven).
3. de heer Justus Houthuesen. wonende te Sijbekarspel, gemeente Medemblik. Westerstraat 92 (postcode 1655 LE), geboren te Amsterdam op vierentwintig --,
juli negentienhonderd vierenveertig, gehuwd en niet geregistreerd geweest als partner in de zín van het geregistreerd partnerschap (legitimatiebewijs;
Nederlands paspoort nummer: NU80H4PB2. uitgegeven te Medemblik op ------negentien september tweeduizend twaalf),--handelend als bestuurders van de informele verenigrng. Vereniging Tribale Kunst
en Cultuur, gevestigd te Gennep, kantoorhoudende Lavendelstraat 35 te Gennep (postcode 6591 xG), en als zodanig samen bevoegd de vereniging rechtsgetdig te
vertegenwoordigen, hierna te noemen. 'de vereniging', en als zodanig bevoegd de statuten van de vereniging bi1 notariële akte vast te leggen.-De verschenen personen verklaarden:---------

ONTSTAAN VERE N IGING ..--.-.-.--De vereniging rs opgericht op zes oktober tweeduizend twaalf en droeg toen de ----naanr Werkgroep Tribale Kunst en Cultuur Dre naam werd op de Algemene ---------Ledenvergadering van zes en twintig oktober tweedt-rizend veertien (26-10-2014 ' --gewi.yzigd in de huidige naam.
Van de statuten voor de verenrging blijkt nog niet uit een notariële akte.---Het besluit tot vaststelling en notariële vastlegging van de statuten is genomen door
de algemene vergadering op vijftien november tweeduizend vijftien. rnet --------------inachtneming van de voor een dergelijk besluit voorgeschreven wettelijke ------------bepalingen van oproeping en besluitvorming. Een getekend uittreksel uit de notulen
van die vergadering is aan deze akte gehecht.
Mel deze akte wil de vereniglng haar statuten vaststellen en in noÍariële vorm
vastleggen. Zij verkrijgt daardoor de status van vereniging met 'volledige

rechtsbevoegdheid " als bedoeld in de tweede titel van Eoek 2 Burgerlrlk Wetboek.-Overeenkomstig het besiuit van de algemene vergadering gelden meionmiddellijke
ingang voor de vereniging cle volgende statr"rten
STATUTEN
Artikel 1 - Naam en zetel
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Tribaie Kunst en Cultuur, afgekort. Vereniging TKC en in deze akte ook genoemd TKC. -------_
2 De vereniging is gevestigd in de gemeente Gennep.
3 De vereniging is opgericht op zes oktober tweeduizend twaalf onder de naam werkgroep Tribale Kunst en cultuur . De naam is daarna gewijzigd ln ----------Vereniging Tribale Kunst en Cultuur.Artikel 2 - Doel
1. De vereniging stelt zich ten doel om de belangstelling voor en de kennrs over -tribale kunst en tribale culturen in de ruimste zin te bevorderen alsmede al wat
hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De vereniEing stelt zich ook ten doel om tijdens openbare verzameíbeurzen die
door de TKC worden georganiseerd * voor zover dit binnen de kennis en rnacht
ligt van het bestuur en haar leden - toe te zien dat geen goederen die vallen --onder het UNESCo-verdrag 1970 en het clrES-verdrag worden geruild oÍ ----verhandeld.
(Overeenkomst inzake de middelen om de onrechtmatige invoer, uitvoer of ---eigendomsoverdracht van culturele goederen te verbieden en te verhincleren, en het clïES-verdrag 'convention on Internationalrrade in Endangered -------Species of wild fauna and Ílora' )2. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door het bevorderen van -onderlinge contacten tussen de leden en door het organiseren en coördineren van activiteiten en evenementen. Details hierover zrln te vrnden in het ----------Huishoudelijk Reglement ------*---Bij activiteiten door de vereniging of door afzonderlijke leden dient duidetijk ---aangegeven te worden, tn welke mate (eigen)zakelijke beiangen een rol speien
en in welke vorm ------3. De vereniglng heeft niet ten doel het rnaken van winst ter verdelins onder haar

on,,lïïï'-'il;;;*-;---------.-.
1

2.

-.. - ------ .:------..----:-----.-----:-------:-.-:-------

Lid van de vereniging kunnen zijn:---------natuurlijke personen die het doer en de statuten van de
onderschrryve n. ---------.-

"-;;;,il;-,------:-:------

Het lidrnaatschap is persoonlÍjk en niet voor overgang vatbaar.De vereniging kent gewone leden. partnerleden en eietece n waar rn deze ----statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde resier^,enien of genomen -besluiten sprake is van lid oÍ leden worden daaronder :e :e\.vore. de -*--------partneríeden zowel als de ereleden begrepen tenz,r --:.-<<E,irk anders is ----bepaald of kennelijk anders is bedoeld
Gewone feden en partnerleden zijn zij die zich ais ; r -:: restuur hebben ----

aangenreldendoorhetbestuuralszodanigtotce.Ë-:-

j-j:,.:.i

ioegelaten

Bi.y

niet-toelating door het hrestuurr kan de algemene ;i-;::.- -l a ri'rcg tot ---------toelating besluiten" De algemene vergadering ka- -?=- .=,::::^ecjen hierloe

delegeren aan een door haar ingestelde commissie.
De algemene vergaderíng kan Jen lid. op grond van
zijn bilzondere verdiensten
voor de vereniging, tot ereÍid benoemen.
Een erelid heeft dezelfde rechten en plichten als
een gewoon lrd Een erelid ---heeft echter geen contributiepl icht
4' De secretaris van het bestuur houdt een ledenregister bry, waarin de namen en
adressen van alle leden zijn opgenomen
AIs een lid heeft Íngestemd meide oproeping tot een aÍgemene
vergadering _-__
door míddel van communicatie langs elektroÀische weg.
wordt het adres dat ---door het lid voor dit doel is bekend!**à"r.i.
t',ut ËJàn,"gi"ter opgenomen. --5. Een lid kan door het bestuur voor een periodelnvan
ten hoogste twaarí (12) -----__
maanden worden geschorst als het lid in strrjd handelt met
de statuten, ___---_ _-_
reglementen of besiuiten van de vereniging, of de vereniging
op onredelilke -_-_wijze benadeelt. Geclurende deze periode van schorsing kan
het lid zijn __--___-__
Iidmaatschapsrechten niet uitoefenen. Zijn [dmaatschapsverplichtingen
blijven bestaan.
6 Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is --------gesteld, kan dat lid tegen dat besíuit in hoger beroep gaan
oi.i de algemene ,____
vergadering en daar vení/eer voeren. Het bestuur is vérplicht-hiertoè
de ---------algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na
ontvangst van het
beroepschrift. Gedurende de beroepsterrnijn en hangende
het beroep"blijft het lid geschorst. ----------Artikel 4 - Einde tÍdmaatschap -----_____
1. Het lidmaatschap eindigt door. -_-_-_a. het overlijden van het lid;-_____
b opzegging door het Iid; _______-__
c opzegging door de vereniging;
d. ontzetting
2 Opzegging van het lidmaatschap door het licl kan alleen plaatsvincer :ece^ -e:
eindevaneenverenigingsjaar,opVoorWaardedatditschrifte1r1kenmet
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste een maano gebeu.:
Opzegging kan met onmiddellijkà ingang als redetijkerwijs van
het 1idi,"t -------gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
De contrbutie voor het lopende.1aar blijft het lid verschuldrgd. Te late opzegging heeft
tot gevolg dar
het lidmaatschap - met inbegrip van de daaraan u"inoícen rechten
en _-_-____--_
verplichtingen - pas eindigt aan het eind van het volgend
boekyaar tenzil het ___bestuur op grond van bijzondere omstandigheden ,id"ru
besruit.
Een lid kan zich cloor opzegging níet onttrekken aan een
besluit waardoor de --financièle verplichtingen van de leden worden verzwaard, behalve
rn het geval omschreven in de volgende alinea.
Een lid kan zíjn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen
binnen een ___
maand nadat hem een besluit tot omzetting van oà veïeniging in
een andere --rechtsvorm, tot fusíe.of tot spfitsing is meegedeeld. ln dat geval
blijft hrj de ____-__
oorspronkelijk voor dat jaar vastgesteide contributie verscÀuldigd. -____-_______--___
3- opzegging van het lidmaatschafi ooo," de vereniging vindt plaais door het *--_-r
bestuur. door middel van een schriftelijk bericht à"n-nut lid, met vermetdrng
van
de reden(en) van opzeggrng
Opzegging is mogelrlk: ------------___

3

-

ats een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het

lidmaatschap; of --------als een hd - ondanks schríftelijke aanmanrng - zrjn verplichtrngen ten -------opzichte van de vereniging niet nakomt; of ---------- wanneer redelrykerwijs van de vereniging niet geverEd kan worden het ----lidmaatschap te laten voortduren.
Bij het opzeggingsbesluit wordt ook de datum van beëindiging van het ----------lidmaatschap vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar blijft

-

4.

verschuldigd --..---------

Ontzetting uit het lidmaatschap vindt plaats door het bestuur. door mrddel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van de ----ontzetting.
Ontzetting is alleen mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met
de statuten reglernenten of besluiten van de venenrging, of de vereniging op -onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld.--------De ontzetting gaat onmid,deliijk in. De contributie voor het lopende jaar blijft ----verschuldigd. -------- --5. Binnen één maand nadat het lid van het beslurt tot opzegging of ontzetting in *
kennis is gesteld, kan dat lld tegen dat besluit in beroep gaan bij de algemene vergadering en daar verweer voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de --------algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van het
beroepschrift. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
waarvan het lidmaatschap is opgezegd, geschorst.
6. Aan de eis van schriftelijkherd van een opzegging of een bericht van ontzetting
wordt niet voldaan als de opzegging oÍ het bericht van ontzetting uitsluitend ---elektronisch is gecommuniceerd. tenzij de ontvanger de ontvangst van clrt -----berrcht heeft bevestigd of op andere wijze ondubbelzinnig van de ontvangst is gebleken.-Artikel 5 - Geen aspirant-leden-----, --De vereniging kent geen aspirant-leden. Het bestuur of de algemene vergadering -kan een natuurlijk persoon een introductieperiode geven, zonder daaraan rechten -en verplichtingen te verbtnden. {n een huishoudelijk reglement kunnen eventueel --aanwijzingen worden opgenornen
Artikel 6 - Donateurs ---------1. Donateurs ziln zi1, die door het bestuur als zodanlg zijn toegelaten. Er kunnen verschillende categorieen donateurs zijn.
Donateurs zijn gebonden aan de statuten, reglementen en besluiten van de --,vereniging Zij hebben alleen toegang tot de algemene vergadering als die ----vergadering dat besluit Zij hebben daar geen stemrecht.
2. De in deze statuten voor leden getrofíen regeÍingen over toelating en opzegging
met de gevolgen daarvan. zijn zoveel mogelijk ook van toepassrng op -----------donateurs.
3 De algemene vergadering kan een bedrag vaststellen dat hetzij per -------------verenigingsjaar, hetzij eenmalig, door een donateur aan de vereniging is -------verschuldigd. -----------Daarbij kunnen de donateurs verplicht worden een opdracht tot automatische -betaling van de periodieke bijdrage te verstrekken. -*---."-,-De minimale bijdrage kan per categorie verschillen.

4.

De secretaris houdt een register bljwaarin de namen en adressen van de ----___
donateurs zijn vermeld
Artikel 7 - contributie van de leden en andere geldmiddelen ---------1. De leden betalen een jaarlijkse contributie, *aàrvan de hoogte wordt -----------,-.
vastgesteld door de algemene ledenvergadering Daarbij kunnen de lecer ---___
verplicht worden een opdracht tot automatischJbetaling van de periodieke -,---bijdrage te verstrekken. ---------De leden kunnen daarbij in categorieënworden ingedeeld die een verscr- ,É-::
contrrbutíe betalen.
2. Het bestuur is bevoegd orn. wegens brjzondere omstandigheden. een jic j:-.ï
of gedee{telijk onthefÍing te verlenen van het betalen van iontributie in
. ;.3 Naast de bijdragen van leden en donateurs, kunnen de geldmiddelen oes:a:^
".*g
uit erfstellingen. legaten, schenkingen. opbrengsten van publicaties en .-,-___,--.
evenementen en andere inkomsten. -___-_-_^-_-

Artikel

1.

2.

3.

4.

I

- Bestuur: samenstelling en benoeming

De vereniging wordt bestuurd door een bestuui dat bestaat uit ten mins:e :- - -en ten hoogste zeven natuurlijke personen en allen íid van de verenigrng -- De algemene vergadering stelt het aantar bestuursleden vast.----Hel bestuur heefÍ een voorzitter, een secretaris en een penningmeester -,,------Het bestuur voorziet zelf rn de verdeling van de functies, tenzil de algen.ere ---vergadering zich het recht voorbehoudt de voorzrtter te benoernen --------------- ,
De functies van secretaris en penningmeester kunnen in een persoon woi-ce^ -verenigd.
voor ieder van hen kan het bestuur ult zijn mrdden een plaatsvervaËge.
aanwijzen, die bij ontstentenis of belet de functie vervult van degene 1..::- .,, : "hij als plaatsvervanger is aangewezerl ---_-_____-_
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene vergader ng zc ::::r
I mogelijk in de vacatures kan voorzien.
De algemene vergadering benoemt de bestuursleden,
Deze benoeming vindt plaats bi1 besluit genomen met een gey/c!..rë *ÈË-:.--: _
van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten mrnsie ee^ ::-:=
deel van de leden aanwezig of vertegenwoordigà is. _____-_-__,Deze benoeming vindt plaats ujt de lèden ,rn àe vereniging
De benoeming van bestuursleden vindt plaats uít een vdordracht Het bes:**=
bevoegd een bindende voordracht op te rnaken. ook vijf of meer
stemgerechtigde leden zijn bevoegd om een bindende voordracht op te n a<:De voordracht van het bestuur en van de leden wordt bÍj de oproeping voor :.
algemene vergadering meegedeeld
De voordracht is bindend Aan de voordracht kan evenwel het bindend kar-ak:*worden ontnomen door een besluit van de algernene vergadering, met ten -----minste de meerderheid van de uitgebraehte stemmen genomen. ---,-,-----Als de algemene vergadering het bindend karakter aaÀ Oe voordracht heeft ----ontnomen. is zij vrrj in de benoeming *__-__
De atgemene verEadering is ook vrij in de benoeming ats de voordracht niet ---uiterlijk bij de oproeping voor de algemene vergaderÍng door het bestuur is -----meegedeeld. -----------a Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar --

b.

5

Bestuurders treden af volgens een door hel bestuur op te maken rooster. Een volgens rooster aflredende bestuurcJer is onmiddelliik herbenoembaar
In het huishoudelr.Jk reglement kan ten aanzien van de totale zíttingsduur -beperkingen worden gesteld. ----Het bestuur kan bepalen dat een eerste benoemrngsperiocie dre op grond van het rooster van aftreden vier (4) Jaar ls of korter is dan vier 14) jaar bij
de toepassing van de vorige zin niet in aanmerking wordt gènomen.
De rn een tussentijdse vacature benoemde lrestuurder neernt op het
rooster de plaats in van degene rn wiens vacature hrj werd benoemr.l -------wanneer als gevolg hrervan de eerste benoemingsperiode van de rn de --vacature benoemde vrer {4) laar is of korter is darr vier (4) jaar, kan hët ---bestuur bepalen dat deze benoenringsperiode niet in aanmerking worclt ---genomen bi; de toepassing van onderdeel a van dit lid. ----------Bestuursleden díenen integer te handelen Brj (mogelilk) tegenstfijdig ------belang of handelen dat de integriteit zou kunnen aantasten, worcjen de -*handelingen vooraf aan de aigerxen€ vergaderurg voorgelegd
l-let {bestuurs)beleid dient te allen tijde transparant te zi3n voor de leden. --In het bestr-rr-ir heeÍt maxímaal èén (1i handelaar zdtrng, nret zrlncie de -----VOCIZit1eI

Artikel

1
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Bestuur: einde Íunctië, schorsing

n bestuLrrslicirnaatschap eindigt
- döoí afirecjen van eei-l bestuurslid.
- docr verloop van de ternriln waarvoor het bestuurslrd is benoerrd, -----,-,---- door overlrlden van een trestuurslid:
' door ondercuratelesteliing van een bestuurslid oÍ onder bewrndstelling van
zrln gehele vermogen
- wanneer het besluurslid niet langer lid is van de vereniging,----*----- als de bestuurder niet meer voldoet aan de vereisten als opgenCImen in ---adikel I lid 2 orn ais bestuurder te kunnen worcJen benoemd.
- door ontslag van het bestur:rslid op grond van een bestuit van de algemene
vergadering btj besluit genomen rret een nreerderheid van ten minste -----tweelderde van de urtgebrachte stemmen:
een en ander nret inachtneming van het hierna bepaalde
Een bestuurslici kan te allen tijde door de algemene vergadering worclen
Ee

^ -^L
^ ^^ ^L-lLll
ug>Lt
st --------"---

óeze schorsing víndt plaats bij besluit genornen mel een meerderheid van ten minste tweelderde van de uitgebrachte stemrnen in een vergadering waarin ten
minsle eenltrende deei van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. ----------De schorsing beloopt ten hoogste drie maanden en kan door de algenrene ----vergadering eenmaal met dre termijn worden verlengd votgt gedurende de ---schorsing geen ontslag. dan rs de schorsing na het verloop van de mogelijk ---verlengde termtin geèindigd Het bestuurslici wordt in de gelegenherd gestelcl -zich in de betrefiende algemene vergadering te verantwoorden en kan zlch ----claarin döor een raadsman laten bijstaan ------------Artikel Í0 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming
1 ledere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bi.leen te roepen
2. De biieenroeprng van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk ptaats,
met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van ,---

bijeenroeping en die van de vergaderÍng niet meegerekend, onder opgave van de dag. het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering en van de te -----behandefen onderwerpen (agenda).
De bestuurder die voor dit doel een adres aan de vereniging bekend heeft ------gemaakt. kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door -een langs elektronische weg aan dat adres gezonden leesbaar en ------reproduceerbaar bericht. ------------3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen -door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Als wordt gehandeld in strijd met een van de bepalingen van de twee vorige ---leden kan het bestuur toch rechtsgeidige besluiten nemen, als alle bestuurders
in de vergaderrng aanwezig of vertegenwoordigd zijn. --------5 Een bestut"rrder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen -om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch
vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht. ----------Een bestuurder kan slechts éen medebestuurder in de vergadering
vertegenwoordigen
6. ln de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid rs voorgeschreven, ------worden de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van
de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend, ------Artikel 11 - Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming ----

buiten vergadering -----*------

1.

2.
3.

4.

5.

De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur: bij zijn afuezigheid
voorziet de vergadering zelÍ in haar leiding.-----De voorzitter van de vergadering bepaalt de wrlze waarop de stemmingen in de
vergaderingen worden gehoude n.
Het in de vergadering urtgesproken oordeel van de voorzitier van cje
vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend -----------Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd ------gestemd over een niet schriftelijk vastgetegd voorstel. Wordt onmiddeÍlijk na he:
uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist dan -vindt een nieuwe stemming plaats. als de meerderherd van de vergaclelng of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvoncj. een --stemgerechtigde aanwezige dit verlangt- Door deze nieuwe stemming vervallen
de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemrning ---------Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen ------gehouden docr de secretaris of een daartoe door de voorzitter van de
vergadering aangewezen persoon De notulen worden - nadat zij zijn vastgesleld - door de voorzitter en de notulist
van de vergadering onderlekend. -----------Vaststelling kan ook langs elektronische weg plaatsvinden
Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen -als alle bestuurders zich schriftelijk vóor het voorstel hebben verklaard.
Onder een schriÍtelijke verklaring wordl ook begrepen een langs elektronische weg gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het -----bestuur voor dit doel heeít vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft ----

gemaakt.
ArtiÈel 12 - Bestuur: taken en bevoegdheden
ledere bestuurder ls
1. Het besluur is belast met het besturen van de veren'ging
van de hem ---tegenover de vereniging verplicht tot een behoorltlke vervuliing
van de -opledragen taak. Hót b?stuur is verplicht van 6e verrnogenstoestand
verenigingenVanallesmetbetrekkingtotdÖwerkzaamhedenvande
vereniging,naardeeisendievoortvloeienuttdezewerkzaarnheden'op
behorende boeken' zodanige wilze een administratie te voeren en de daaftoe
bescheiden"n,ndu,.ugegevensdragersopzoclanigewijzetebewaren,dattekunnen worden ------allen ti.ide de rechten eÀ vérplichtingàn van de vereniging
gekend
Hetbestuurisverplichtdebedoeldeboeken.bescheidenenandere
----'gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren
het aangaan van overeenkomsten Z Het bestuur is niàtïevoegd te besluiten tot van
registergoederen, ook niet tot -tot verkrijging, vervreemOÏng en bezwaring
zich als borg of -------het aangaan van overeenkomsten waarbí de vereniging
maakt oÍ zich iot ---hoofdelfk schuldenaar verbindt. zich voor een cierde sterk
verbindt'
zekerherdstelling voor de schuld van een derde
kan aan derden worden Deze beperklngïan de bevoegdheid van het bestuur
tegengeworpen. -------ienzil dtt
Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarderr van nalatenschappen'
plaats vindt onder het voorrecht van boedelbeschriiving'
strekkend besluit duideliik te ----3. De algemen" r*igàà"ring kan bij een daartoe
goedkeuring onderwerpen' Een
omschrijven beslrliten uaó h*t bestuur aan haar
aan het ------clergelijk besluit van de algemene vergadering wordt onmiddellijk
bestuur medegedeeld. ----------en door derden geen -------Op het ontbreÉen van deze goedkeurtng kan tegen
beroeP worden gedaan.
Artikel 13 * Vertegenwoordiging ----------1. Het bestuur vertegenwoordrgt de vereniging ---- - - - toe
aan twee gezamenliik
tJminovendien
Z. De vertegen*oàiàEing*beviegdheia
zijn de voorzitter' de ---handelende bestuurders, van wie ten minste een moet
secretaris of de Penningmeester.
van het
De in beide vorige tedei van dit artikel opgenomen bevoegdheid
vereniging bestaat ook bestuur en bestuurduÀ toiu"'t*g*n*ooidiging van de
een tegenstrildig belang "
als tussen oe verenigiÀq'nn **n-ot meer bestuurders
bestaat.

dan wel doorlopende
Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incideniele
zowel samen als --*volmacht aan een of meer bestuurders enlof aan ancerË.l'
van cre volmacht te -----------aizonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen
vertegenwoordigen
be ang reeft met een of
ln alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrrlcrg
of rl-aer personen ---------meer bèstuurders kan de algemene vergadering een
aanwijzen om de vereniging le vertegenwoordigen

Artikel 14 - Verslaggeving en verantwoording
?à-:1*\' kalenderjaar'
1 Het boeklaa, iu"iunigiigsjaar) van de vereniging isb geir''
..3i:s t,aar:den na -----2 Het bestuur brengl ó "-uó algemene vergadering
,:ez: :ernttjn door de
(verenigingslaari verleng;.g uaafloop van het boekjaar

algemene vergadering uitgezonderd. een jaarversÍag uit over de gang van -----zaken in de verenrging en over het gevoerde belerd Het legt de balans en de -staat van baten en lasten nret een toelichting ter goedkeuring aan de ------------vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de brestuurders -----Ontbreekt de ondertekeniRg van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder
opgave van redenen melding gemaakt.
Als de vereniging een of meer ondernemingen in stand houdt. die op grond van
de wet in het handelsregister moeten worden ingeschreven, wordt op de staat van baten en lasten de netto-ornzet van deze ondernemtngen vermeld.
Het bestuur legt <Je jaarstukken ter goedkeuring voor aan de algemene
vergadering
Wordt over de getrouwheid van deze stukken geen verkÍaring van een -----------accountant als bedoeld in artikel 2:393 tíd 1 Burgerlijk Wetboek overgelegd. dan
worden daaraan voorafgaand de laarstukken gecontroleerd door een door de -algemene vergadering te benoemen controlecommissie van ten minste twee --leden die geen deel mogen uitmaken van het bestur:r. Een iid van de
controlecommissie kan ten hoogste twee achtereenvolgende jaren zitting
hebben in de controlecommissie
Het bestuur is verplicht onr de controlecommissie inzage te geven tn de gehele
boekhouding en de daarop betrekking hebbende beschetden en om alle door -haar gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de commissie dat voor een iuiste
vervulling van haar taak noodzakelijk acht, kan zij zich laten bijstaan door een -externe deskundige
De commissie brengt van haar onderzoek verslag uil aan de aigemene ----------vergadering, vergezeld van een advies tot al of niei goedkeuring van de ---------jaarstukken
Nadat de laarstukken zi.ln goedgekeurd door de algenrene vergader ng .'.c'l: --het voorstelgedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur vocr de ooo' ^,3'daarmee afgelegde rekening en verantwoording.
4 ln een vergadering te houden voor de aíloop van het boek;aar (verenicrngslaa'
stelt het bestuur een begroting van de baten en lasten van het volgenCe
boekjaar vast --------De begroting wordt opgemaakt door de pennrngmeester en aan alle
bestuurders gezonden uitertilk in de voorlaatste maand van het boeklaar
(verenigings.laar) voorafgaand aan het boekjaar (verenigingsjaar)waarop de ---begroting betrekking heeft ------5 Het bestuur stelt een beÍeidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de vereniging te verrichten ---------------werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het
vermogen van de vereniging en de besteding daarvan ------------Artikel 15 - De algemene vergadering: bevoegdheid en jaarvergadering---------1 Aan de algemene vergaderrng komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. --------------2. Jaariljks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar (verenigingsjaar), ---wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden ln de
laarvergadering konren onder meer aan de orde:
a. het verslag van het bestuur over hei afgelopen boekjaar (verenigingslaar),-b. het voorstel tot het al oÍ nret goedkeuren van de jaarstukken over het

afgelopen boekjaar lverenigingslaar); -------het voorsteltot verlenen van kwijtrng aan het bestuur:
de benoemtng van de leden van de controlecommÍssie voor het nieuwe ---boeklaar (verenigingsjaar)' -------e de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures bestaan en -----------------f voorsteflen van het bestuur of de leden. zoals aangekondigd bij de ---------oproeping voor de vergadering
3. Uiterlijk eén maand voor het verstrr.yken van het boekjaar (verenigingsjaar), legt
het bestuur aan de algemene vergadering de begroting voor het komende ---:,boekjaar (verenigingslaar) ter goedkeurrng voor. -------Artiketr 16 - De algemene vergadering: oproeping ------------1 De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur
Een aantal leden. samen bevoegcl tot het uitbrengen van ten minste een tiende
deel van de stemmen, met dien verstande dat maximaal vijftien leden die het -verzoek doen, voldoende is. kan het bestuur schriítelijk verzoeken een ----------algemene vergadering bryeen te roepen op een termrjn van niet korler dan vier weken en niet langer dan zes weken na dat verzoek. Als het bestuur niet binnen
veerlien dagen na ontvangst van dat verzoek de uttnodiging tot de vergadering
neeft laten uitgaan kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen ---.
É3t ce ers van schrrftelijkheid van het verzoek bedoeld in cie vorige alinea -----.,,c,fcl cok vcldaan aÍs het verzoek elektronisch rs vastgelegd --__--___-_
2 az oproeprng tot de algenrene vergadering vrndt plaati door middel van.-*-----een schriftelilk bericht aan de adressen van de {eden volgens het ledenregrster
De bileenroeping kan, als een lid hrermee instemt, ook piaatsvinden doorèen iangs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar berrcht aan
het adres dat door het lid voor dit doei ís bekend gemaakt
3 De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de -oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend
4. Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een ----agenda bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesieid

c.
d.

Artikel 17 - De algemene vergadering: toegang en stemrecht------ --*---_:__--____1 ïoegang tot de algemene vergadering hebben alte niet-geschorste leden van --

?
3

het bestuur en van de vereniging, en de wettelijk vertegenwoor,digers van de --minderlarÍge leden van de vereniging. De vergadering kan besluiien ook andere
personen tot (een deel van) de vergadering toe te laten Geschorste leden en ieden van wre het lidmaatschap is opgezegd oÍ die uit het lidmaatscha p ztjn ---ontzet, hebben toegang tot dat deel van de vergadering waar het beroep iegen
schorsing, opzeEging of ontzetting aan de orde is
leder gewoon lid en ieder erelid heeft eén stem ------Een geschorst lid heeft geen stemrecht. -------Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lrd voimacht geven -----namens hem te stemmen. Ëen stemgerechtigd lid kan voor nraximaal twee ----andere stemgerechtigde leden als gevolmachtigde stem uitbrengen -------------,
Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en voor de stenrmrng aan het
bestuur worden overgelegd.
Aan de eis van schriftelijkheid van de volrnacht wordt voldaan als de volmacht
elektronisch is vastgelegd. ---------,- -

Artikel 18 - De algemene vergaderíng: besluítvorming

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, wordt een besluit genomen
met volstrekte meerderheid van stemmen van de in de vergadering aanwezrge
en veriegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal.
Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar ----tellen wel mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven ------quorum.
Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag ---van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit. voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd
voorstei Wordt onmiddelLlk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter
de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de ----meerderheÍd van de verEadering of, als de oorspronkelijke stemming niet -------hoofdelijk of schriftelijk plaats vond, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de -----oorspronkehlke stemming ---------Als bij stemming over de verkiezing van personen bi1 eerste stemming geen ---nreerderheid wordt verkregen, dan zal een nieuwe slemmrng plaats hebben Als
ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal btj een tussenstemming
worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd.
Staken de stemmen bl.1 verkiezing van personen, dan besiist het lot.----Als de stemmen staken over een voorstel dat niet over de verkiezing van -------personen gaat, is het voorstel verworpen
Alle stemmingen vinden mondeling ptaats tenzi.l de voorzitter of ten minste drie
leden voor de stemming laat oí laten weten een schriftelijke stemming te --------verlangen
Schriftelryke stemming vindt plaats bij ongetekende. gesloten stembriefjes. ------Besluitvorniing bij acciamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming ----verlangt. --Een stemgerechtigd lld kan ziln stemrecht ook uitoeÍenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, op voorwaarde dat de stemgerechtigde via -het elektronisch communicatiemiddel kan worden geidentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering en het slemrecht -kan uitoeíenen. ----------Het bestuur kan voonrvaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch ------communicatiemiddel Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend ------gemaakt.
Een eenstenrmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering
bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering als dit met voorkennis van het bestuur is genomen

Artikel 19 - De algemene vergadering: leiding en notulen
1

.

2.

Een algemene vergadering wordt geleid door de voorzítter van de vereniging. --Ontbreekt de voorzitter, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan als ----voorzitter van de vergaderrng. Wordt ook op deze wijze niet in het -------voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf rn haar leiding.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een -----ander door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon -----notulen gehouden, die door de voorzitter en de notulist door ondertekening ----

worden va§tgesteld

Artikel 20 - Statutenwijziging

1

De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van -de algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel
tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds Éi1 oe ---------oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.
2. Degenen die de oproeprng tot de atgemene vergadering ter behandeling van -een voorstei tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen
voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde :---wijziging woordelijk is opgenomen, op een cjaartoe geschikte ptaaÈ voor de ---leden ter inzage leggen of aan de leden (digitaal) toegestuurd. Dit afschrift moet
ter inzage ilggen tol na afloop van de dag waarop de vergadering wordt
gehouden.
3. Een besluit tot statutenwilziging moet worden genomen met een meerderherd van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de in de ----------vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal. ----4 Een statutenwilztging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële
akte rs vastgelegd ledere bestuurder is bevoegcl om een statutenwijziging bij -notariële akte te doen vasileggen ------Een authentiek afschrift van de akte van wrlzigrng en een doorlopende tekst van
de gewilzigde statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister.------Artikel 21 - Fusie spÍitsing omzettingCc een besiuit van de algemene vergadering tot fursre oÍ splitsing in de ztn van trtel 7
van Boek 2 Burgerlilk Wetboek en op een besluit van de atgemene vergadering tot
omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm overeenkomstig arlikel).18
Burgerlijk wetboek, is het bepaalde in het vorige artikel zoveel mogelilk van --------overeenkornstige toepassing, onvermindercl de eisen van de wet.--------Artikel 22 - Ontbinding -------1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering Het rn deze statuten bepaalde over een besluit tot --------statutenwijziging is van overeenkomstige toepassrng op een besluit tot --------r-,
ontbinding
Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig -----

|iquidatiesaldovastgesteldovereenkomstighetdoelvandeverentging.

Als de vereniging op het tildstip van haar ontbinding geen baten mleineet. --houdt zij op te bestaan. ln dat geval doet het bestuur claarvan opgave aan het handelsregister. --------De boeken en stukken van de ontbonden vereniging blilven gedurende zeven iaren nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan ondàr bewaring van de
door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht
dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaar<Jer zijn
naam en adres opgeven aan het handelsregister.
2. De vereniging wordt bovendien onibonden door: -------- insolventie nadat de vereniging in staal van faillissement is verklaard oÍ ---door opheffing van het Íaillissement wegens de toestand van de boedel.---- een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bi1 de wet genoemde -gevallen.
Artikel 23 - Vereffening--------

1.
2.

Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging
voor zover bij het ontbÍndingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) --------aangewezen -----------Na het besluit tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie
De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor --

devereffeningvanhaarvermogennodigis.-_-_-_-.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel --mogelijk en nodig van kracht.ln stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet'in liqLridatre
aan de naarn van de vereniging worden toegevoegd
3. Een batig saldo na vereffening kri.lgt een bestemming die zoveel mogeli.lk in ----overeenstemming is met het doel van de vereniging ------------Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbeslult, oÍ bij het
ontbreken daarvan. door de vereffenaar(s).-----,-*--De vereffenrng eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars beker;=
baten meer aanwezrg zUn ---------De vereniging houdt bij vereffenrng op te bestaan op het ttldstip waarop dË -----vereffening eindigt. De verefíenaars doen daarvan opgave aan het
handelsregister. --------Artikel 24 * Reglementen------1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen.
2. Een reglement kan nadere regels geven over onder meer het iidmaatschap le
introductre van nieuwe leden. de contributie, de werkzaamheden van het
bestuur werkgroepen of commissies. de vergaderingen. ---------Een reglement mag niet in strijd ziln met de wet of met de statuten en mag 3::bepalrngen bevatten die bi1 statuten behoren te worden geregeld.
SLOTVERKLA,RINGEN
De verschenen personen verklaarden ten slotte.

Huidig bestuur--Volgens opgave van de verschenen personen is het bestuur van de verenig,ng c: -drt moment als volgt samengesteld: ----------1. J.H. Goedemoed voornoemd, aís voorzitter;*----------2. de heer Auqustinus Antonius Frederik van den Booqaard, wonende te --------Gennep, Lavendelstraat 35 (postcode 6591 XG), geboren te Nijmegen op dr-re november negentienhonderd negenenveertig, gehuwd en niet geregistreerd ---geweest als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap --------(legitimattebewijs: Nederlands paspoorl nurnmer: NRHBDFPT5, uitgegeven te -Gennep op negentien september tweeduizend zestien), als secretaris, -----------3. de heer Ron van Doorn, wonende te Dongen, Lijsterlaan 32 (postcode 5104 --PË), geboren te Losser op twaalf mei negentienhonderd tweeënzestig. gehr;r.vc
en niet geregistreerd geweest als partner in de zin van het geregistreerd --------partnerschap {legitimatiebewijs: Nederlands paspoort nummer: NRgFBF415. 'uitgegeven te Dongen op elf maaít tweeduizend zestien), als penningmeester ''
4. J. Houthuesen voornoemd, als lid; ----------5. A. Smit voornoemd, als lid.
Eerste boekiaar (veren igi ngsjaar)
Het eerste boekjaar (verenigingsjaar) van de verenigíng eindigt op eenendertig - december tweeduizend zeventien

Aclres*---Het adres van de verenqing rs Layendetstraat 35. 6591 ZG Gennep

lnschrijving in het handetsregister---------

Het bestuur draagt zorg voor onmiddellijke eerste rnschrrlving van de vereniging in het handelsregist*r, om te voorkomen dat de bestuursiecien hoofd*li1k aansprakeli1k
bfijven voor verbintenissen van de vereniging. ---.
WOONPLAAÏSKET.IZE
Partiien kiezen voor alles wat deze akte betreft woonBtaats op het kantoor van de *
notaris. bewaarder van deze akte ---------

AANGEHECHTE §TUKKEN
Aan deze akte ziln de navolgende stukken Sehecht.---- nCItulen besluit vastlegging statuten"

SLOï
De conrparanten zrjn mÍj. notarrs bekend en de identiteit van de bij deze akte *----betrokken comparanten/parlijen is door mr1 rrotaris, aan de hand rran de hiervoor --gernetde en daaftoe bestemde documenten vastgesteld. *---*----- Waarvan akte,
tn minuut is verleden te Warmenhuizen gemeente Schagen, op de daturn. in het
-hoofd van deze akte vermeld.
De inhor.id van deze akte is aan de verschenen personen opgegËven en toegelicht.
De verschenen personen hehben verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prqs te stellen. voor het verlr.lden een corrcept van de akte te hebben
ontvangen. van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmede rn te
stemmen
Deze akte rs beperkt voorgelezen en onmrddellijk daarna ondertekend eerst door -de verschenen personen en vervolgens cioor rnij^ notaris.
(Volgt ondertekening)
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