Mr E.J. van Leusden
notaris te Zwijndrecht

STATUTENWIJZIGING/20120144.01/SB
_
Heden, zestien mei tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr Eggo Johannes van
___________________________________________
Leusden, notaris te Zwijndrecht:
__
1. de heer Aart de Geus, woonadres Gerrit van der Veenstraat 32, 3333 BG Zwijn_
drecht, geboren te Zwijndrecht op eenendertig december negentienhonderd zes__
tig, identiteitskaart ISJBRL192 geldig tot zestien januari tweeduizend zeventien;
_
2. de heer Jan de Graaf, woonadres Cereslaan 60, 3318 EA Dordrecht, geboren te
________
Bunschoten op zeventien juni negentienhonderd achtentwintig, paspoort
____________
NN7HH4P77 geldig tot tweeëntwintig augustus tweeduizend twaalf;
__
3. mevrouw Johanna Hendrika Kitty de Graaf-de Rover, woonadres Cereslaan 60,
_
3318 EA Dordrecht, geboren te Dordrecht op vierentwintig januari negentienhonderd achtenveertig, paspoort NN6RB6017 geldig tot tweeëntwintig augustus twee_____________________________________________________
duizend twaalf;
te dezen handelend in hun hoedanigheid van gezamenlijk bevoegd bestuurders van en
____
rechtsgeldig vertegenwoordigende de statutair te Dordrecht gevestigde vereniging
Smalfilm en videogroep Dordrecht, vestigingsadres Cereslaan 60, 3318 EA Dordrecht,
________________________________
handelsregister Rotterdam nummer 40321476;
___________
Smalfilm en Videogroep Dordrecht hierna ook te noemen de vereniging.
______________________________________________________________
Inleiding
__________________________
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:
___
De algemene ledenvergadering van de vereniging heeft in haar vergadering de
__
dato eenendertig januari tweeduizend twaalf besloten de statuten van de vereni_______________________________________________
ging geheel te wijzigen.
_
Van gemeld besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht uittreksel van de notulen
________________________________
van gemelde algemene ledenvergadering.
__
De vereniging werd opgericht op zesentwintig oktober negentienhonderd vieren__
zestig. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op zesentwintig fe_
bruari negentienhonderd drieënnegentig, voor notaris mr C.F. Wery te Dordrecht.
_______________________________________________________
Statutenwijziging
_
Ter uitvoering van gemelde besluiten verklaarden de comparanten, handelend als ge___________________
meld, dat de statuten van de vereniging zijn gewijzigd als volgt:
_______________________________________________________
NAAM EN ZETEL
______________________________________________________________
Artikel 1.
___
1. De vereniging draagt de naam: Smalfilm en video Groep Dordrecht, met als
_________________________________________________
verkorte naam SGD.
_____________________________
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Dordrecht.
_________________________________________________
DOEL EN GRONDSLAG
______________________________________________________________
Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het filmen en andere audiovisue______________________________________________________
le activiteiten.
_
2. De vereniging streeft niet naar het behalen van winst voor haarzelf of haar leden.
_______
3. De vereniging heeft geen binding met enige politieke of kerkelijke richting.
___________________________
4. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
____
a. het onderhouden van contact met andere verenigingen met eenzelfde of
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_________________________________________________
soortgelijk doel.
_____
b. het geven of doen geven van voorlichting op het gebied van het filmen.
________________
c. het organiseren of doen organiseren van filmwedstrijden.
__________________________________
d. het aanleggen van een filmotheek.
__
e. het bevorderen dat de leden, al dan niet in clubverband, aan filmactiviteiten
____________________________________________________
deelnemen.
________________________________________________________________
DUUR
______________________________________________________________
Artikel 3.
_
1. De vereniging is opgericht op zesentwintig oktober negentienhonderdvierenzestig
___________________________________
en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
____________________________
2. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
_______________________________________________________
LIDMAATSCHAP
______________________________________________________________
Artikel 4.
___
1. De vereniging kent leden, ereleden en donateurs. Waar in deze statuten wordt
gesproken van leden of lid wordt daaronder verstaan zowel de leden als de erele______________________________________________________________
den.
__
2. Leden zijn natuurlijke personen, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig
___
het in artikel 5 bepaalde en zich jegens de vereniging verbinden tot het betalen
_____
van een jaarlijkse, door de algemene vergadering vast te stellen, contributie.
3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging
__
of in het kader van de doelstelling der vereniging door de algemene vergadering
_______________________________________________
daartoe zijn benoemd.
_
4. Donateurs zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een
jaarlijkse minimum bijdrage in geld en die als zodanig door het bestuur zijn toege_____________________________________________________________
laten.
___________________________________________________________
TOELATING
______________________________________________________________
Artikel 5.
___
1. Als lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek dienaan__
gaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij
__
niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating
__________________________________________________________
besluiten.
__
2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur of op voordracht van tenminste de
__
helft van de leden door de algemene vergadering benoemd, bij besluit genomen
_____________________________________________
met algemene stemmen.
__
3. Donateur kan men worden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur, dat over
__
toelating beslist. Het bedrag van de jaarlijkse minimum bijdrage in geld moet op
_____________________________________
dat moment worden medegedeeld.
__________________________________________________________
SCHORSING
______________________________________________________________
Artikel 6.
____
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie
_
maanden, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplich___
tingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige
_
mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan
____________________
het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
___________________________________________
BEËINDIGING LIDMAATSCHAP
______________________________________________________________
Artikel 7.
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_____________________________________________
Het lidmaatschap eindigt:
_________________________________________
a. door overlijden van het lid;
_______________________________________
b. door opzegging door het lid;
______________________________
c. door opzegging namens de vereniging;
_________________________________________________
d. door ontzetting;
__
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het
__
einde van een boekjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke
_
tenminste vier weken voor het einde van het boekjaar in het bezit van de secreta__
ris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen veertien dagen schriftelijk te
_
bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar, tenzij het bestuur anders
besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te la_____________________________________________________
ten voortduren.
_
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van
het lopende boekjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een op_
zeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid op de eenendertigste
december van het verstreken boekjaar niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtin_
gen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, welke te eniger tijd door de statuten voor het lid_
maatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmid__
dellijke beëindiging tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging
_
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging ge_______________________
schiedt steeds schriftelijk met opgave van reden(en).
_
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de
__
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het be_
stuur, dat het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave
__
van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na
__
ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.
__
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het
_
besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met
_____
tenminste tweederde gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
___
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar, ongeacht de reden of
__
oorzaak, eindigt, blijft toch de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid ver_______________________________
schuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
___
6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap
niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke
_
aard van de leden worden verzwaard, behoudens het in lid 2 van dit artikel 7 be___________________________________________________________
paalde.
_______________________________________________________
GELDMIDDELEN
______________________________________________________________
Artikel 8.
___
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de leden en de
geldelijke bijdragen van de donateurs, uit entreegelden, uit eventuele verkrijgingen
_
ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere
____________________________________________________
toevallige baten.
1.
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__
Het bestuur is bevoegd, indien een lid door onvermogen niet aan zijn geldelijke
_
verplichting kan voldoen, gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot
__________________________________
het betalen van contributie te verlenen.
3. De algemene vergadering kan besluiten de leden in verschillende contributiecate__________________________________________________
gorieën in te delen.
______________________________
BESTUUR, SAMENSTELLING EN VERKIEZING
______________________________________________________________
Artikel 9.
___
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Het aantal bestuurders wordt
_______________________________
vastgesteld door de algemene vergadering.
____
2. De bestuurders, waaronder steeds de voorzitter, de secretaris en de penning__
meester, worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging be_
noemd. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd. Kandidaten voor het bestuur worden voorgedragen door het bestuur. De namen worden bekend gemaakt bij de op_
roep voor de algemene ledenvergadering met inachtneming van een termijn van
_______________________
acht dagen. Ieder lid kan zich tegenkandidaat stellen.
___
3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij
_
daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid ver__
eist van ten minste tweederde gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stem_____________________________________________________________
men.
_____
4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit
___
schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.
5. Bestuurders worden gekozen voor een periode van tenminste twee jaar en treden
__
af volgens een door de algemene vergadering vastgesteld wisselschema. Allen
_____________________________________________
zijn terstond herkiesbaar.
__
6. In een tussentijds ontstane vacature wordt met inachtneming van het in artikel 9
leden 1 en 2 bepaalde zo spoedig mogelijk voorzien. Hangende die voorziening is
_
het bestuur bevoegd een lid van de vereniging te benoemen op de opengevallen
____
bestuursplaats. Het aldus door het bestuur benoemde bestuurslid is geen be_
stuurslid in formele zin. Hij vervult zijn taak onder verantwoordelijkheid van de op
___________________
grond van artikel 9 leden 1 en 2 benoemde bestuursleden.
___________________________________
BESTUUR, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN
_____________________________________________________________
Artikel 10.
_
1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. Alle bestuurders gezamen___
lijk alsmede de voorzitter, de secretaris en de penningmeester gezamenlijk zijn
_
bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Zij kunnen zich
________________________
doen vertegenwoordigen door schriftelijke volmacht.
_
2. De penningmeester is verplicht de middelen der vereniging afgezonderd van het
__________________________________________
eigen vermogen te bewaren.
__
3. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, be_____
zwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten
__
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
__
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een
derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.
4. Het bestuur kan, ter uitvoering van een deel van de bestuurstaak, onder haar ver__________________________________
antwoordelijkheid commissies instellen.
2.
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_____________________________________________
ALGEMENE VERGADERING
_____________________________________________________________
Artikel 11.
1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering
_
(jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en las__
ten, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd be_____________________________________________________________
stuur.
___
2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór de
___
jaarvergadering, een commissie (kascommissie) van tenminste twee leden, die
___
geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en
_
verantwoording over het afgelopen boekjaar. De commissie brengt ter jaarverga__
dering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boek__
houdkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bij____________________________________________________________
staan.
_
3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen
te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen
_____________
en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
__
4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening
_________________________
en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
__
5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, be_
noemt de algemene vergadering een andere commissie, bestaande uit tenminste
_
drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording.
_
Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering
_
verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan
neemt de algemene vergadering al die maatregelen, welke door haar in het belang
_________________________________
van de vereniging nodig geacht worden.
_
6. Alle in de vergadering te behandelen stukken liggen vanaf de dag van de oproeping tot aan het eind van de vergadering ter inzage van alle ter vergadering opge_________________________________________________________
roepenen.
______________________________
ALGEMENE VERGADERING, BIJEENROEPING
_____________________________________________________________
Artikel 12.
___
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een
__________________________
aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
2. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen
worden gehouden, zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls
__
zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht
___
door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van
_
een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle
_____________________________
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
_
3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld, is het bestuur verplicht tot het
__
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan
_
vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt ge____
geven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze,
_________________
waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.
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_____________________
ALGEMENE VERGADERING, TOEGANG EN STEMRECHT
_____________________________________________________________
Artikel 13.
_____________________
1. De leden hebben toegang tot de algemene vergadering.
_______________________________
2. Ieder lid van de vereniging heeft een stem.
3. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
__
4. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn partner in de ruimste zin
_
van het woord, of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
________________
ALGEMENE VERGADERING, BESLUITVORMING OVER ZAKEN
_____________________________________________________________
Artikel 14.
_
1. Alle besluiten van de algemene vergadering betreffende zaken worden genomen
___
met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten
____________________________________________________
anders bepalen.
___
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Het aannemen van voorstellen bij
_________
acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
_
3. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is ge_
nomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel
__
de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats, indien de
_
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofde_________________
lijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
____________
ALGEMENE VERGADERING, BESLUITVORMING OVER PERSONEN
_____________________________________________________________
Artikel 15.
_
1. Alle besluiten van de algemene vergadering betreffende personen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uit gebrachte stemmen, tenzij deze statu_________________________________________________
ten anders bepalen.
____________________________
2. Stemming over personen geschiedt schriftelijk.
__
3. Onder een stem wordt in dit artikel verstaan een geldig uitgebrachte stem, zodat
_
niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid onderte____________________________________________________
kende stemmen.
____
4. Indien niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede
___
stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen. Indien bij die tweede stemming de stemmen
________________________________________________
staken, beslist het lot.
_
5. Indien voor de vervulling van een functie, waarover de algemene vergadering be__
slist, slechts een kandidaat is gesteld, is deze zonder stemming van rechtswege
_________________________________________________________
verkozen.
___
6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is
_
genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats, indien
______________________________
de meerderheid der vergadering dit verlangt.
______________
ALGEMENE VERGADERING, VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN
_____________________________________________________________
Artikel 16.
__
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ont__
stentenis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.
2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door
________
een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.
__________________________________________________
STATUTENWIJZIGING
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_____________________________________________________________
Artikel 17.
__
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de alge_
mene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat daarin wij_
ziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een
_____________________
zodanige vergadering bedraagt tenminste zeven dagen.
_
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag
__
der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging
_
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inza_
ge leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden .
___
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene
__
vergadering waar tenminste tweederde gedeelte van het totaal aantal leden der
_
vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste
___________________
tweederde gedeelte van het aantal uitgebrachte stemmen.
_
4. Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige
of vertegenwoordigde leden, tot statutenwijziging worden besloten op een volgen__
de, tenminste zes dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van tenminste tweederde gedeelte van het aantal
_______________________________________________
uitgebrachte stemmen.
___
5. Het in de leden 1 en 2 van dit artikel bepaalde is niet van toepassing, indien ter
__
algemene vergadering allen die daartoe zijn opgeroepen aanwezig, of vertegen___
woordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt
_________________________________________________________
genomen.
6. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is
________________________________________________________
opgemaakt.
7. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door
__
de Kamer van Koophandel binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.
8. Een bepaling van deze statuten, die de bevoegdheid tot wijziging van een of meer
__
andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van
___________________________________________________
gelijke beperking.
_________________________________________
ONTBINDING EN VEREFFENING
_____________________________________________________________
Artikel 18.
_
1. Behoudens bepalingen in het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden
_
door een besluit daartoe van de algemene vergadering, genomen met tenminste
_
tweederde gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, in een vergade___
ring, waarin tenminste drievierde gedeelte van de leden aanwezig of vertegen_
woordigd is. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste
_____________________________________________
veertien dagen bedragen.
_
2. Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige
___
of vertegenwoordigde leden, tot ontbinding worden besloten op een volgende,
_
tenminste zes dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergade_
ring, met een meerderheid van tenminste tweederde gedeelte van het aantal uit_________________________________________________
gebrachte stemmen.
___
3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergadering
moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereni-
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___________________________________________________
ging te ontbinden.
_
4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aange_________________________
wezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
___
5. Het batig saldo na vereffening zal worden aangewend voor door de algemene
_
vergadering te bepalen doeleinden. Het batig saldo zal niet ten gunste van de le________________________________________________
den kunnen strekken.
___
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van
de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankon__
digingen, die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toege_______________________________________
voegd de woorden “in liquidatie”.
___________________________________________
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
_____________________________________________________________
Artikel 19.
__
1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast omtrent onder______________________
werpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
__
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement zal geschieden met een meerderheid
___________________________________
van het aantal uitgebrachte stemmen.
3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van
of die in strijd zijn met de bepalingen van de in Nederland geldende wetten, of van
_
de statuten, tenzij de afwijking door deze wetten of de statuten wordt toegestaan.
________________________
GESCHILLEN OMTRENT UITLEG VAN DE STATUTEN
_____________________________________________________________
Artikel 20.
1. Ingeval van geschillen omtrent uitleg van deze statuten met betrekking tot de rech_
ten van de leden zal de algemene ledenvergadering een commissie van drie personen benoemen, al dan niet uit haar midden, die in hoogste ressort, bij wijze van
____________________________________
bindend advies, het geschil beslecht.
__
2. Een geschil is aanwezig, indien het bestuur of een lid zulks schriftelijk door tussenkomst van de secretaris aan de algemene ledenvergadering meedeelt. De se_
cretaris roept binnen dertig dagen na ontvangst van die mededeling de ledenver__________________________
gadering bijeen ter benoeming van de commissie.
____________
3. De commissie doet binnen drie maanden na benoeming uitspraak.
_______________________________________________________
SLOTBEPALING
_____________________________________________________________
Artikel 21.
_
In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist
__
het bestuur. Het bestuur is verplicht deze beslissing ter goedkeuring aan de eerstvol_
gende ledenvergadering voor te leggen. Indien de ledenvergadering de beslissing van
__
het bestuur niet goedkeurt, wordt de beslissing geacht rechtskracht te hebben gehad
________________________________________
tot de eerste dag na de vergadering.
__________________________________________________________________
Slot
_____________________________
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
_
Waarvan akte is verleden te Zwijndrecht op de datum in het hoofd van deze akte ver_________________________________________________________________
meld.
___
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting
_
daarop aan de verschenen personen, hebben dezen verklaard van de inhoud te heb________
ben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
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Mr E.J. van Leusden
notaris te Zwijndrecht

_
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing ondertekend door de verschenen per________________________________________
sonen en tenslotte door mij, notaris.
(volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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