AKTE VAN STATUTENWIJZIGING VAN NATIONALE BOND VAN
KERMISBEDRIJFHOUDERS BOVAK
506822 MVEL

Op twee maart tweeduizend zeventien verscheen voor mij, mr. Marjolein Vels, ---kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van
mr. ADRIANA MARIA JOHANNA HOMMES-KUIJER, notaris, gevestigd te
Apeldoorn:
1. CORNELIS HENDRIK SIPKEMA, geboren te Apeldoorn op achttien februari
negentienhonderdachtenzestig, wonende Zwaansprengweg 5F, 7332 BE
Apeldoorn, houder van een paspoort met nummer NMBKRPKF9, geldig tot
vijf maart tweeduizend zeventien, gehuwd;
2. FRANCISCUS HERMANUS HUBERTUS VALE, geboren te Bergen op
Zoom op zesentwintig juli negentienhonderdzesenzestig, wonende
Calandweg 7, 4612 PG Bergen op Zoom, houder van een rijbewijs met
nummer 4871980102, geldig tot zestien april tweeduizend zeventien,
gehuwd;
3. JACOB ATZE LUBACH, geboren te Dokkum op zesentwintig november
negentienhonderdachtenzestig, wonende Hoofdstraat 61, 9686 VG Beerta,
houder van een identiteitskaart met nummer IRHH7B6R8, geldig tot veertien
juni tweeduizend achttien, gehuwd.
De comparanten verklaarden dat de algemene ledenvergadering van de
vereniging: NATIONALE BOND VAN KERMISBEDRIJFHOUDERS BOVAK,
statutair gevestigd te Apeldoorn, kantoorhoudende Prins Willem-Alexanderlaan
1425, 7312 GB Apeldoorn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
40101625 hierna te noemen: de Vereniging, op tweeëntwintig januari
tweeduizend zestien heeft besloten om de statuten van de Vereniging te wijzigen
als hierna is vermeld en hen, comparanten, te machtigen om de akte van
statutenwijziging te doen passeren.
Van gemeld besluit tot statutenwijziging en machtiging blijkt uit aan deze akte te
hechten notulen van gemelde vergadering.
De statuten van de Vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van
statutenwijziging op eenentwintig november tweeduizend en zeven verleden voor
mr. A.M.J. Hommes-Kuijer, notaris te Apeldoorn.
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden vervolgens ter uitvoering
van vorenbedoeld besluit, dat de statuten van de Vereniging met ingang van
heden luiden als volgt:
STATUTEN:
A. DEFINITIE
Onder het begrip: "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens begrepen per brief, per fax, per e-mail of langs andere elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, tenzij in de wet of deze statuten anders is
bepaald.
NAAM.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders
BOVAK.
ZETEL.
Artikel 2.
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DOEL EN MIDDELEN.
Artikel 3.
De vereniging heeft ten doel:
a. het bevorderen van de gelegenheid tot uitoefening van het kermisbedrijf in
Nederland en in de andere lidstaten van de Europese Unie, waarbij wordt
uitgegaan van het recht op vrij ondernemerschap van kermisbedrijfhouders
binnen Nederland en de andere lidstaten van de Europese Unie, bijvoorbeeld
door het houden van kermissen;
b. het behartigen van de sociale, economische, juridische en andere belangen van de leden, zowel gezamenlijk, groepsgewijs als individueel, op europees,
landelijk, regionaal, plaatselijk en ander niveau;
c. het (zoveel mogelijk) voorkomen en beperken van mogelijke negatieve
gevolgen van de uitoefening van het kermisbedrijf, zoals onder meer
gokverslaving;
d. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
LEDEN EN ERELEDEN.
Artikel 4.
1. Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijke persoon, iedere
rechtspersoon, en iedere maat- of vennootschap die als reizend kermisex
ploitant(e) het kermisbedrijf uitoefent, het doel van de vereniging onderschrijft
en, voor zover het natuurlijke personen betreft, de leeftijd van achttien jaar
heeft bereikt, als kermisbedrijf staat ingeschreven bij een Nederlandse
Kamer van Koophandel en die het recht op een vrij ondernemerschap van
kermisbedrijfhouders onderschrijft.
2. Gezinslid van de vereniging is hij die lid is van een gezin van een lid als
bedoeld in lid 1 van dit artikel, mits deze persoon de leeftijd van achttien jaar
heeft bereikt en het doel van de vereniging onderschrijft.
Zulks ter beoordeling van het bestuur kunnen zij die het doel van de
vereniging onderschrijven, aangenomen worden als ondersteunend lid.
3. Erelid van de vereniging is hij, die wegens zijn buitengewone verdiensten
voor de vereniging als zodanig door de algemene ledenvergadering is
benoemd.
4. In deze statuten wordt onder leden verstaan zowel gewone leden als bedoeld
in lid 1 van dit artikel (ongeacht onder welke categoriebenaming zij
overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 1 van deze statuten zijn
ingedeeld) als ereleden. Gezinsleden en ondersteunende leden als bedoeld in lid 2 van dit artikel, hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die
welke hun bij de statuten of bij het huishoudelijk reglement zijn toegekend en
opgelegd.
5. Het bestuur houdt een register waarin de namen, adressen en e-mail
adressen van alle leden zijn opgenomen.
TOELATING.
Artikel 5.
1. Het hoofdbestuur beslist omtrent de toelating tot gewoon lid.
2. Bij niet-toelating tot gewoon lid kan de algemene ledenvergadering alsnog tot
toelating besluiten.
BEËINDIGING LIDMAATSCHAP.
Artikel 6.
I. Het lidmaatschap eindigt:
a. Door de dood van het lid/natuurlijke persoon: Is een rechtspersoon,
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maat- of vennootschap lid van de vereniging, dan eindigt haar
lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan.
b. Door opzegging van het lid.
c. Door opzegging namens de vereniging.
Deze kan geschieden wanneer een lid opgehouden heeft aan de
vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen,
wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook
wanneer redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
d. Door ontzetting.
Deze 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.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het hoofdbestuur.
3. 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 weken. Echter, het lid
maatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of
van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorig lid doet het lidmaat
schap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum
waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit,
waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te
zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het hoofdbestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op
grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het
lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de
kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van
redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
COMMISSIES. WERKGROEPEN
Artikel 7.
1. Het hoofdbestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies respectievelijk
werkgroepen die door het hoofdbestuur worden ingesteld en opgeheven.
In een commissies respectievelijk werkgroepen worden de leden van de
vereniging samengebracht op basis van de kermisbranche waarin zij
werkzaam zijn. Zij hebben voorbereidende taken ten behoeve van de
oordeels- en besluitvorming door het hoofdbestuur.
2. Het hoofdbestuur benoemt en ontslaat de leden van die commissies.
3. De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van dergelijke
commissies respectievelijk werkgroepen worden bij huishoudelijk reglement,
vastgesteld door het hoofdbestuur, geregeld.
JAARLIJKSE BIJDRAGE.
Artikel 8.

-4De leden, gezinsleden en ondersteunende leden zijn gehouden tot het
betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld
die een verschillende bijdrage betalen.
De jaarlijkse bijdrage dient te geschieden vöör een juni binnen het daarop
betrekking hebbende verenigingsjaar.
2. Het hoofdbestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.HOOFDBESTUUR.
Artikel 9.
1. Het hoofdbestuur bestaat uit een door de algemene ledenvergadering vast te
stellen aantal, doch ten minste vijf (5) natuurlijke meerderjarige personen die
door de algemene ledenvergadering uit of buiten de leden worden benoemd.
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie
benoemd.
2. Tot lid van het hoofdbestuur is slechts benoembaar degene, die als eigenaar,
dan wel als directeur, vennoot of bestuurslid is betrokken bij het kermisbe
drijf, alsmede een gezinslid in de zin van artikel 4 lid 2.
De algemene ledenvergadering kan evenwel besluiten, dat ten hoogste twee
leden van het hoofdbestuur uit anderen dan de in de vorige volzin bedoelde personen worden benoemd en daarbij stemrecht kunnen uitoefenen.
Tot hoofdbestuurslid is niet benoembaar:
a. degene die vijf jaren of korter voorafgaand aan de voorgenomen
benoeming door de rechtbank is ontslagen als bestuurder van een
vereniging;
b. een persoon ten aanzien van wie een bestuursverbod geldt, welk
bestuursverbod blijkens de uitspraak van de rechtbank (mede)
betrekking heeft op de vereniging, als bedoeld in de artikelen 106a en
verder Faillissementswet, indien en voor zover de Wet civielrechtelijk
bestuursverbod in werking is getreden.
3. Het hoofdbestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenverga
dering, bevoegd een salaris toe te kennen aan die hoofdbestuursleden die
met het vervullen van die functie een gehele of gedeeltelijke dagtaak hebben.
4. Kandidaten kunnen worden gesteld door het hoofdbestuur of door minstens drie gewone leden van de vereniging.
Kandidaatstelling voor het hoofdbestuur dient uiterlijk voor tien november van
het kalender schriftelijk aan het secretariaat dienen te geschieden. Bij de
kandidaatstelling behoort een verklaring te worden overgelegd dat een
eventuele benoeming wordt aanvaard.
Het hoofdbestuur maakt de kandidaten uiterlijk vier weken voor de
jaarvergadering schriftelijk aan de leden bekend.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, PERIODIEK BESTUURSLIDMAAT
SCHAP, SCHORSING.
Artikel 10.
1. Elk hoofdbestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan
te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of ge
schorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een
besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Degene die wordt benoemd tot voorzitter, secretaris of penningmeester van het hoofdbestuur en niet eerder die functie in het hoofdbestuur heeft bekleed,
alsmede degene die op die datum als nieuw hoofdbestuurslid is gekozen,
treedt uiterlijk tijdens de eerste jaarvergadering volgende op de datum van
1.
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Elk ander hoofdbestuurslid, op wie het in de vorige volzin bepaalde niet van toepassing is, treedt uiterlijk tijdens de vierde jaarvergadering, volgende op -de datum van zijn benoeming, af volgens het door het hoofdbestuur vast te -stellen rooster van aftreding.
Een aftredende is herbenoembaar, mits hij alsdan nog voldoet aan de voor -het hoofdbestuurslidmaatschap gestelde vereisten.
3. Het hoofdbestuurslidmaatschap eindigt voorts:
voor wat betreft de hoofdbestuurder op wie het bepaalde in artikel 9 lid 2
a.
eerste volzin van toepassing was: door het niet langer voldoen aan de in
artikel 9 lid 2 gestelde vereisten.
b. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
c. door overlijden van de directeur;
d. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
e. bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
f. door ontslag door de algemene ledenvergadering;
g. door het in kracht van gewijsde gaan van een rechterlijk vonnis dat ertoe
strekt de directeur een bestuursverbod, als bedoeld in de artikelen 106a
en verder Faillissementswet op te leggen dat (mede) betrekking heeft op
de vereniging;
4. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer hoofdbestuursleden zijn de
overblijvende hoofdbestuursleden of is het enig overblijvend hoofdbestuurslid
tijdelijk met het bestuur belast.
Ingeval van ontstentenis of belet van alle hoofdbestuursleden wordt de
vereniging tijdelijk bestuurd door een daartoe alsdan speciaal voor dat geval
door de algemene ledenvergadering te benoemen plaatsvervangend
hoofdbestuurslid.
Onder belet wordt in ieder geval verstaan:
a. schorsing;
b. ziekte;
c. onbereikbaarheid,
in de gevallen onder b en c bedoeld zonder dat gedurende een termijn van
veertien dagen de mogelijkheid van contact tussen het hoofdbestuurslid en
de vereniging heeft bestaan, tenzij de algemene ledenvergadering in een
voorkomend geval een andere termijn vaststelt.
BESTUURSFUNCTIES, BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.
Artikel 11.
1. Het hoofdbestuur kan voor zijn voorzitter, voor zijn secretaris en voor zijn
penningmeester uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
Een hoofdbestuurslid kan meer dan één functie bekleden, met dien
verstande dat de voorzitter geen algemeen directeur kan zijn.
2. leder hoofdbestuurslid heeft één stem.
3. Indien de hoofdbestuurslid een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vereniging is hij verplicht dit onverwijld aan de voorzitter van het
hoofdbestuur en daarbij alle relevante informatie te verschaffen.
Indien de voorzitter van het hoofdbestuur een (potentieel) tegenstrijdig
belang heeft, is hij verplicht dit terstond te melden aan de vice voorzitter van
het hoofdbestuur en daarbij alle relevante informatie te verschaffen.
Het hoofdbestuur besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van het hoofdbestuur of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee
om te gaan.
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tegenstrijdig belang heeft, dient hij zich terug te trekken uit de
beraadslagingen en zich te onthouden van stemmingen over dit besluit.
De aan het besluit ten grondslag liggende overwegingen worden schriftelijk
vastgelegd.
Indien door een tegenstrijdig belang van alle hoofdbestuurders geen besluit kan worden genomen is het hoofdbestuur hiertoe alsnog bevoegd, mits aan het besluit ten grondslag liggende overwegingen worden schriftelijk
vastgelegd.
4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en
ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het
oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een
besluit niet beslissend.
5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de
vergaderingen van, en de besluitvorming door het hoofdbestuur worden
gegeven.
BESTUURSTAAK, VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 12.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het hoofdbestuur belast
met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal hoofdbestuursleden beneden vijf (5) is gedaald blijft het
hoofdbestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een
algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open
plaats of de open plaatsen aan de orde komen.
3. Het hoofdbestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het
hoofdbestuur worden benoemd.
4. Het hoofdbestuur is, mits met goedkeuring van de algemene
ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het
kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
5. Het hoofdbestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene
ledenvergadering voor besluiten tot:
I. Onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van
rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die een bedrag of
waarde van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) te boven gaan.
II. a. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot
verkrijgen en geven van onroerende goederen.
b. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een
bankkrediet wordt verleend.
c. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen
van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een
aan de vereniging verleend bankkrediet.
d. Het aangaan van dadingen.
e. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van
arbitrage-procedures, doch met uitzondering van het nemen van
conservatoire en andere maatregelen, die, naar het oordeel van het
hoofdbestuur, geen uitstel kunnen lijden.
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beroep worden gedaan.
6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging
in en buiten rechte vertegenwoordigd:
a. hetzij door het hoofdbestuur;
b. hetzij door de voorzitter, secretaris en penningmeester van het
hoofdbestuur tezamen.
7. Alle werkzaamheden dienen gedelegeerd te worden vanuit het secretariaat
van de vereniging.
PERSONEEL.
Artikel 13.
Het hoofdbestuur is bevoegd tot het aanstellen, schorsen en ontslaan van
personeel, het vaststellen van de salarissen en het regelen van de rechtspositie
van de personeelsleden.
De voorzitter kan geen algemeen directeur zijn.
JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING.
Artikel 14.
1. Het verenigingsjaar loopt van één december tot en met dertig november
daaropvolgend.
2. Het hoofdbestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het hoofdbestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen vijf (5)
maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze
termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet,
onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten,
vergezeld van een rapport, opgesteld door een door het bestuur aangewezen
accountant, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en
verantwoording in rechte van het hoofdbestuur vorderen.
4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie
van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het
hoofdbestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van
het hoofdbestuur en brengt aan de algemene
ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door
een deskundige doen bijstaan. Het hoofdbestuur is verplicht aan de commis sie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de
kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der
vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene
ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van
een andere commissie.
7. Het hoofdbestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3
gedurende de door de wet voorgeschreven termijn te bewaren.
ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Artikel 15.
1. De algemene ledenvergadering bestaat uit alle leden van de vereniging.
2. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen
zijn opgedragen.
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algemene ledenvergadering, de jaarvergadering, gehouden.
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie.
b. De benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het
volgende verenigingsjaar.
c. Voorzieningen in eventuele vacatures.
d. Voorstellen van het hoofdbestuur of de leden aangekondigd bij de
oproeping voor de ledenvergadering.
4. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het
hoofdbestuur dit wenselijk oordeelt.
5. Voorts is het hoofdbestuur op schriftelijk verzoek van tenminste ééntiende
van het totaal aantal leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
overeenkomstig artikel 19 of bij advertentie in tenminste één landelijk
dagblad.
TOEGANG EN STEMRECHT.
Artikel 16.
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de
vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste hoofd
bestuursleden, tenzij op uitnodiging, danwel met toestemming van het
hoofdbestuur.
2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist het
hoofdbestuur.
3. Besluitvorming van de algemene ledenvergadering vindt uitsluitend plaats op
de algemene ledenvergadering. Elk lid van de vereniging, met uitzondering
van de ondersteunende leden als bedoeld in artikel 4 lid 2 van de statuten,
heeft in de algemene vergadering één stem. Een lid dat volgens de statuten stemgerechtigd is kan, mitsdien voorzien van een schriftelijke volmacht
daartoe, op de algemene ledenvergadering namens maximaal één ander
stemgerechtigd lid één stem uitbrengen.
VOORZITTERSCHAP, NOTULEN.
Artikel 17.
1 De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het
hoofdbestuur of zijn plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere
hoofdbestuursleden, door het hoofdbestuur aan te wijzen, als voorzitter op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de
vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris van het hoofdbestuur of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.
Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel procesverbaal van
het verhandelde doen opmaken.
De inhoud van de notulen of van het procesverbaal wordt ter kennis van de
leden gebracht.
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Artikel 18.
3.
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Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter -dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde
geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over
een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronke
lijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. a. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte
meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, wordt
een herstemming gehouden tussen de twee personen, die bij de eerste stemming de meeste, zij het een gelijk aantal stemmen op zich hebben verenigd. Zijn er meer dan twee personen, op wie bij de eerste
stemming de meeste stemmen werden uitgebracht, dan wordt door
loting beslist tussen welk tweetal hunner de herstemming wordt
gehouden.
Is er slechts één persoon, die bij de eerste stemming de meeste doch
niet meer dan de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op
zich verenigde, dan wordt de herstemming gehouden tussen de
laatstbedoelde persoon ter ene zijde en ter andere zijde de persoon op wie daarna de meeste stemmen werden uitgebracht. Zijn er alsdan ter
andere zijde meerdere personen, die een gelijk aantal stemmen op zich
hebben verenigd, dan beslist het lot wie hunner voor herstemming in
aanmerking komt.
b. Staken bij herstemming de stemmen, dan beslist het lot wie der beide
personen gekozen is.
Indien
de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van
6.
personen, dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks v156r de stemming
verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergade
ring bijeen, heeft, mits met voorkennis van het hoofdbestuur genomen, de
zelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Artikel 19.
1. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het hoofdbestuur.
Tot iedere algemene ledenvergadering worden alle leden van de vereniging opgeroepen.
Die oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen of e-mail adressen van leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4 van de statuten. De
termijn van de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen
De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
1.
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Artikel 20.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan
door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen
met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorge
steld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, zijn verplicht tegelijk met
die oproeping een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen
wijziging woordelijk is opgenomen aan alle leden toe te zenden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitge
brachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt pas in werking nadat hiervan door een notaris
een akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van de akte is ieder hoofdbestuurslid bevoegd.
ONTBINDING.
Artikel 21.
1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
ledenvergadering.
Het bepaalde in de leden 1, 2, en 3 van het voorgaande artikel is van over
eenkomstige toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het
besluit tot ontbinding lid waren.
Ieder hunner ontvangt een gelijk deel.
Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het
batig saldo worden gegeven.
3. Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, geschiedt
de vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging door de
bestuurders.
4. De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard
gedurende de door de wet voorgeschreven termijn na afloop der vereffening.
Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 22.
1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
De algemene ledenvergadering is te allen tijde bevoegd het huishoudelijk
reglement te wijzigen of op te heffen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die
geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
GESCHILLEN.
Artikel 23.
1 Op alle geschillen tussen een of meer leden en de vereniging is uitsluitend
het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel zullen uitsluitend en in
hoogste ressort worden beslecht door arbiters waarvan er een wordt
benoemd door de vereniging en de ander door de andere partij(en).
Deze twee arbiters zullen in onderling overleg een derde arbiter benoemen
die tevens voorzitter zal zijn.
3. Voor zover mogelijk zijn de reglementen van het Nederlands Instituut voor
Arbitrage van toepassing tenzij in lid 1 en lid 2 van dit artikel anders is
bepaald.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden voorts dat een kopie van de

notulen van de algemene ledenvergadering van de vereniging, waarin tot
wijziging van de statuten werd besloten aan deze akte wordt gehecht.
SLOT
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. Van een partij, achter wiens naam een
document wordt gemeld, heb ik de identiteit aan de hand van dat document
vastgesteld.
Van de verklaringen van de cornparanten heb ik, notaris, in Apeldoorn op de
datum aan het begin van deze akte gemeld deze akte opgemaakt.
De zakelijke inhoud van deze akte heb ik medegedeeld en toegelicht aan de
comparanten.
De comparanten hebben verklaard voor het tekenen van deze akte kennis te
hebben genomen van de inhoud van deze akte en daarmee in te stemmen.
Vervolgens heb ik deze akte beperkt voorgelezen en hebben de comparanten en
ik deze akte onmiddellijk daarna ondertekend om Ci
(Volgt ondertekening)
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