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STATI] IENWIJZIGING
v( )LKS WAGEN CABRIOLETC[.UB NirDE RL.ANI)

l{eilen. v r1f mei tw'ecduizend ócncntu,intig.-
versclrecn voor mii. lv{r. Willern Kornelis Vonk, nolaris te Krimpenerwaard:

ffi
I)e compalknt. handelend als gerneld. verklaalde:
- dq ai3e!netiË vergadering van vercnigillg nrct vol]edier' rechtsber'oegcllreid:---'

Volksu,gen Cabriolctclub Ncderland. nret zetel te Groningen. 

-

-irrgeschrcven 

in hct handelsreqister vàn de-.-
Kamer van Koophandel onder numrrei 40024691, hieLna le uoemen: 'de-----
vereriisilrg', hcct't bcsloten (,m de statuten van d() verer:igirrg gchccl tc rvijzigen:'-
tlt'vercrriging is opgericht bij akte op zcs nrei negentienhonderd éénentachtíg----.-
vcrlecletr "ool Mr A.W. Vroon. destiids notaris tc I lulst'---
de statuten zijn nadien niet gewijzigd:-
de aigcmene vergadedng van dc vereniging heeft vcrorls l)eslotcn (r)'r'r orrder nreer de-

conrparant te rnàchtigcn dc bctfef]ènde statutenwijziging tot stand te brengen;.-_
van deze hesluitcn blijkt uit een aarr deze aktc gch!'ch1 cxcrrplaar van de notulcn de

dato vilÍènt*inti-t april tweeduizentl ééncntwillti.!r van de desbetrefÍ'cndc

vergadering:
- aan hct quonrnr en de veleistc rneelderheid als bepaald ;u dc slatuierr onder artikci-.-

2j lid 2 sub b en c is bli.jkens de notulen voldaan.----
s'rATI,TENWtJZtGTNG_
Vervolgcns velklaarde dc compamnt, handelend als gerneld. tcr Lrilvoeriirg van dczc* '-
bes|uitcnde§tatutenvandcvcreniginggeheeltewr1zigcnalsvolgt
Artikcl l. h*aàm ert zetel-
I.l De veleniging draa-et de naarn: VOLKSWAGEN CABITIOLII-CLLIB

NEDERI,AND cn zij voerl de verkorte naarr: V\.V(l('N.
1.2 Zii hecÍi haar statuLaire zelei tc Grorrinsen.
Artikel 2. Duur.-
De veluriging is actief sinds het jaar negentienhouclerd ncgcncueventig er1 is bij---
notariële akte gefonnalisccrd op zcs inei negentic,lhondcrd éinentachtig en aangegaan-
voor onbe'paalcii' ti lcl.

.A. rtikcl 3. Vcreniginesiaa r
l{et vele;ngiirgs.iaar !r:opr ,,,an éer januari tot cn rrel éeneÍrclertig dricember --



Blt . -2-

Artikel {. Doel c

4.1 l)oelstelling cn verwczen lij kingt
I Iet doel van dc veleniging is de instandhoudirrg van autorrobie len van lret rnerk

Volkswagcrr van de tvl.rcn Kcvcr ('abriolct Karmann, Karurann CIria ('abriolet en-
Ilebrliiller- het bevordcrcn van in lblrrralie-uitu,isseling. waaronder lrct rcgclcn van

olrtnr oct in sc n/eve nenle ntcn cn het behartigcn varr cle gcmccnschappelilkc bclangen

vafl dc vcrcn iltingsledcn.
{.2 l)e vcrcnigirrg zal tlit tloel nastrcvcrr door:

a. Uit\À,isscling van inlirlnratie nret en tusscn de leden.

b. Samerrwerking mel nationalc en inlernationale clubs. vcrenigingen srr anderc-
voor dit doel [elevantc organisaties.

c. Ondclstcuning en aclvisering van clc lcden bij restaurttic- r'epirratic cn

onderhcud van dc irr tle doelstclling vcrnrelde voertuigcn: te\cns lctiviteilcn,'l)
het getrictl van dc vo<lrzienin-cl van ondcrdelerr voor clczc vocrluiqcn.-

d. llet organisercn van op het doel bctrckking hebbendc bijeenkonrsto'l cn-
ev e nc I't'l cntc n.

c. Toepassing van alle wcttelijke middclcn welke vool clit doel lclcvant ziin.-
Artikel 5. Lidnr:
5.1 Voor-waarden voor lidrrraatschal).

U ilslu itend natuurlijke pclsoncn d ie in hct bczit zij n van één of mcerdcre in art. 4. I-
genoemde v,oerluigen, r'r1ct r.ritzondering van cle lid-catcgorie b.. als hierna gcnocrrd.-

5.2 Catcgorieën van letlcn
De vercn io iro ondcrschcidt:

a. gcwone leden;

b. aspilanl leden

^ .,-,,t,,,t.,..

Ad b: aspilant lcclen ziirr lcden die (nog) nict in het bezit zi.jn van eetr automobiel als

omsclrlcvcninar.tikel4.i.maalvoorncnretrszijndieaantcsclraÍlèn.-
Ad c: erelcden zijn lcdcn die op vooldracht van hct bestutrr door de Algcmene-
LedenvergarJering als zodanig benoenrd vvordetr op gLorttl van hun bijzondere en-
uitzondcrliil;e verdicnstor voor dc veleniging. De benoctling gcschicclt 6ii 2/3-
mecrdcrhciclL virn de uitgcbrachte stemffcr.-

5.-i foclating r an kden
llet bcstuul. beslist onrtrent toelaling van leden.

Ilij rricltoelating kan bctrokkcnc in belocp gaan bii de Algcmcrrc-
l,cdcnvergadcring. dic bii een mecrclct'heid varr twee / clcrdc van dc--
uitgcbrachtc stcmn.lcn kan beslissen tot toelating.-

5.{ Letlcnatlntirtistrali-
Het bcstLlur lroudt cen rcgistcr casu quo ledenadmin isllat ic bij r.r,aarin tclrlrir.lste de-
namcn- adrcsscn. tele Íirortnrrrnmels. bankrekeningnLltrlrcrs en c-mailadresscn van-

a.

b.

clc lcclcn zi.jn r)pqen()nrcn



re\
\WJ

Blz -3-

5.5 \ crplichl ingen- -
Ieder lid is. onder mecr, verplicht:---
a. cen periodieke. bij HuishoLrdelijk tteglement vast te steilen, conl.ributie te--

b. zich te onthoudcn van acties dan *cl activrteileu te oudcrtreuen die in strijd--
ziin nret de slatutcrl.

c. zich te onthouden van activiteiten te ondernemen ten name van de vereniging.--
die voorafgaand niet ter goeclkeuring aan het trestuul van de vereniging ziln--
voorgelegd, en door het bestuur zijn geaccordeerd.

5"6 Einde lidmaatscha
Indien een lid kornt te overli.lden;

Door opzegging dool hct lid:
Dool opzcgging ntrrrens cle vereliging;
Door ontzetting uit het lidmaatschap door de veleniging;
I)oor Íàillissenrenl ol'onder curatelc stelling van hct lid:

Door opi.rclïng van de vereniging.

5.7 Opzegging-
a. Door schriflelijke opzegging door het lid.
b. Door schriltelijke opzegging door het bestuur. Dit kan geschieden wanneer een

lid heel't opgehouden te voldoen aan de in de statuten gestelde vereisteu van lret-

lidmaatschap. wanneer hij ziin vcrplichtingen jegens de vereniging liet nakomt,

alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniginB niet gevergd kan worden het-"
lidmaatschap te lalen vooftdur€tr,-

c. Opzegging van het lidmaatschap door her lid oldoor het bestuur gaat in aan her-

einde van het vclenigingsjaar met inacltlncnling van een opzeggingstemr ij n van

vier weken. Echter het lidmaatschap kan onrniddellijk worden beëindigd indien-

van de verenigirrg oí'van het lid redelijkenvijs niet gevergd kan worden hel--
lidmaatschap te laten voondursn. Restitutie van het Iidmaatschaps-ueld is niet---
rnogelijk.

f

Door ontzeuing name ns de vere nigir.rg. I)eze kar.r allcen worden uitgesproken- -
wanneer een lid in striid met de statuten, reglcmentcn of besluitcn der

vereniging handelt. olde vcreniging op onredel!jke wijze benadeelt.-
Ontzetting r.rit het lidmaatscl-rap kan ,eeschieden door het bestuur. al dan niet op-
voordraclrt van de Algcnrenc Ledenvergadcring. -

Indierr opzegging of ontzctting uit het liclmaatschap is geschied door het--
bestuur, dan dier.rt dit aan het lid kenbaar gernaakt te worden pcr aangetekend-
schrijven. waarin de reden tot dit besluir is omschreven.-
Het lid kan tegen een in art.5.7 lomschrcven beslLrit binncn vier wekcn. bii-
aangetekendc brieL welke gczondcn dient te rvorden aan dc- secrctaris vau de--
vereniging. beroep instcllen bil de Algemene L,edenvergadenng. Cedurendc de-

a.

b.

c.

d.

e.

I.
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beroepsterrnijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de-
Algemene Ledenvergadering wordt vervolgens binnen twee weken na afloop-
van die vergadering per aangetekende briefaan het betrokken lid medegedeeld.-

gl-:.!gJ.1.g:::all
6.1 Rechtspersonen. die de vereniging geldelijk ofandcrszins willen ondersteunen-

ktrnnen dclrrateur worden.

Aan het donaleurschap kunnen mct betrekking tot de vereniging geen rechten-
worden ontleend. tenzij dool een schriftelilke overeenkomst anders is besloten.-
Donateurs die niet aan de door hun aangegane velplichtingen voldoen of waarvan-
het bestuur oordeelt dat zij om andere redenen niet meer als donateur qehandlraafd-

kunnen blijlen, worden door het bestuul opgezegd zonder bcroepsriogelijkheid bij-
de Algemene Ledenvergadering.

.\ rtikel ?. Jaa rli
7.1 De leden zijn gelrouden tot het betalen van de.jaallijkse bijdragc. clie corrform het bij

huishoudeli-jk reglemcnt bepaalde. door de Algen.rene Ledenvcrgadering rvordt-
vastgesteld. Zij kunnen, indien daaltoe aanleiding bestaat in categorieën worden-
ingedeeld.dieeenverschillendebijdragcbetalen.-

7.2 I Iet bestuul is bevoegd in bijzondere gevallen gehele ofgedeeltelijke ontl,effing van-

de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.-
7,3 Voor bijdrag,en van dorrateurs kuunen van geval tot geval nadele legelingen worden-

Artikel 8. Bestuu r
8.1 Ilet bestuul bestaal uit vijf leden, die door de Algerrrene Ledenvergadering worden-

berroemd. De benoerning geschiedt uit de leden. or.nschreven in arrikel 5.1. Een niet-
voltallig besluur behoudt haar bevoegdheden.-

8.2 De benoeming van bestuursleden geschiedt doot kandidaatstelling ofop voordracht-
van een ander lid. Zulk een voordracht kan ook geschiedcrr door lret bestuur. Elke
voordracht door het bestuur wor dt bij de oproeping voor de vergadering---
nreegedeeld. Een kandidaatstelling varr een lid oÍ'een voordracht door een andel lid
r'rloet ten nrirrste vijltien dagen vóór de aanvang van de Alger.nenc l-edenvcrgadering.

bij het bestuur wolden ingediend.

8.3 Aan elke voordracht kan het bindend karakter rvorden ontuomen door eert met-
tenminste twee/derde van de uitgeblaclltc stemnren geÍlolren besluit vatr de-
AI gemene Ledenvergadcling.

ls geen voordracht gemaakl. of bcsluit dc Algemene Velgadering ove reenl(omstig-
het voorgaandc licl aan dc voordracl'tt het bindend karakter te ontrlemen. dan is de-
Algemene Ledenvergadering vri.j in de keus.-
lndien er meer dan óén bindende voordlacht dan r.vel kandidaatstelling is. geschiedt-

de benoeming middels gehcirne stemmil'lg. Op éc'n vacature kan slechts één stenr-
u orden gege vern.

8.4

8.5

Artikcl 9. Einde bestuurslidmaatschap
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Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene L edenvergadering worden---
ontslagen ofgescholst. Ecn schorsing die niet binnerr drie maauden gevolgd wordL

door een besluit tot ontslag, eindigt door het vcrloop van die terrnijn.----
Lllk bestuurslid treedr uiterlijk driejaar na zijn bcnoeming afvolgens een door hel

bestuur opgesteld rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar inoien hij zich-
kandidaat stelt. Wie in ecn tussentijdse vacatllre wordt benoend, neeml. op het---
Íooster de plaats in van zijn voorganger.

9.3 Ilct be stuurs liclnraatsc ha p cindigt voorls:

a. door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging.

b. wanneer betrokkene ziin functie neerlegr.

Artikel 10. Bestuu rsfuncties: besluitvormins van hct bestuur
l0.l Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter. een secretaus en

penningmeester aan. Voor elk van hen kan vanuit lret bestuur een vervanger worden-

aangewezen. Een bestuurslid kan, wanneer de situalie daarom vraagt. ureer dan één-
functie bekleden

10.2 Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de secrctalis ofeen daafioe-
aangewezen notulist verslag opgemaakt{at door het bestuur wordt vastgesteld en-
doordevoorzitterenScoretariSwordtonderteket1d.----

Artikel I 1. Bestuurstaak-Vertegenwoordigins
l l.l Behoudens de beperkingen volgens de staÍuten is IieI bestuur belast met het besturen-

varr de 'r'eren igirrg

ll.2 Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur-
bevoegd. llet is echter verplicht zo spoedig mogelijk een ledenvergadering te-
beleggen rvaarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt..-

ll.3 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordeli.jkheid bepaalde onderdelen van-

zijn taak te docn uitvocren door conrnrissies en/of werkgroepen dan wel individuele-
leden in de meest brede zin van het woord

11.4 Het bestuur is, mils met voomÍgaande goedkeuring van clc Algenrene---
LcdeÍvergadering. tlevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen.--
vewreemden ol bczwaren van registergoederen, het sluiten vau overcenkomsten--
waarbij de vercniging zich als botg olhooÍdelijk raedesclruldenaar verbindt. zich voor

een derde sterk rnaakt oÍ'zich tot z-ekerheidsstelling voor een schuld van een derde-
verbindt. Op het ontbreken van deze gr.redkeuriirg l<an door en tegen derden beroep--
worden gedaan.

ll.5lletllcstrrLrrbchocliclcnccnsvoorafgaantlcgoedkcuringvandcAlgerncnc'..-.'-
Lcdenvergadering voor bcsluilen tot sanlen\À,erkins rnct ofaansluiting hii andcre-
instellingen ol rechtspcrsorren. rvaardoor cle vcreniging haar u ellstandigheid verliest oÈ
zoLr kunnclr verliezen. Op hel ontbrelien van dezc goedkeuring kan door en tegclt-
derden geen beroep worden gedaan.

I1.6 Onverm inderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde rvordt de vercniging in en-
buiten rechte vertegenwoordigd door'-
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a. hetzij het voltallige bestuur;

b. hetzij dr: voorzittcl oJ'de secretaris tezamen met óén ander bestulrrclid.-
11.7 De Penningrneester is gevolmachtigcl cle vcreniging te veftegetlwoordigel't door het-

beschikken over tegoeden van de vereniging- mits de uitgave su€kt tot uitvoering van-
door: het besluur goedgekeurde besluiten.

Artikel 12. Rekr>ning en verantwoordins
12.1 I'let bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige-

aantekening te houden dat daaruit te allcn tijde lraar rechtcn en verplichtingen-
kunnen u'orden gckencl.

12.2 Hct bestuur brcngt op cle Algemene l,edenvergadering binnen zcs naanden rà-
aÍloop van lret vercnigingsjaar, behoudens verlcnging van deze tclrnijn door de

Alscmene Ledenvergadering. zijn jaarverslag uit en legt- onclcl overlegqing van eell-

balans en een staat van baten en lasterl. rekening or verantlvoordins af over ziin in-
het afgelopcn verenigings.jaar gevoeld bestuur.-

l2.3Na velloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in reclrte

van het bestuul' vorderen.

ll.{Kascommisric
Dc Algemene Ledenvergadering benoerrt jaarlij ks uit l.raar leden een kascomnrissie-

van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur'. Deze-
commissie onclcrzoekt de lekening en vemnt*,oording van het bestulu'en brcngt aalt'

de Algemenr: l-edenvergadering verslag van haar lrevindingen Llit.-
12.5Het bestuur- is verplichL aari de kascornmissie alle door deze gewenste inlichtingen te

velschaÍïen. lraar desger.venst kas en u'aarden te tonen en inzage van de boekcn--
bescheiderrendatabeStandender.verenigingte8even.-

12.6 Vercist het ondcrzoek van de rekening en verantwoording bi-jzondere--
bockhor-rdkundige kennis dan kan de kascommissie zich door een deskurrdige doen

biistaan op kosten van de vereniging. rrits met goedkeuring van de Algerrene-
Ledenvergadering.

l2.7De last van dLe kascornmissie of een lid of plaatsvervangend lid van die cornmissie.-
kan te allen tiide door de Algemene Lcdenvergadering worden herroepen doch-
slechts onder gelijktijdige benoeming van een andere commissie. of comrnissiclid of
plaatsvelvanlr,encl lid.

12.8llcuaarpliclrt
Het bestuur is verplicht de bescheidcn bedoeld in de arlikelen 12.1 en 12.2 in-
overeenslemrn ing nret de daarvoor geldende wettelijke ten.nijnen te bcwaren.-

12.9 Roostcr van aftrcden kascomnrissie-
Volgens een vuu tevoren opgesteld l'oostel van aÍ'treden treedt elkjaar één lid van de

kascomrnissie alen woldt in diens plaats een ander lid door de Algemene-
l.edenvergadering benoenrd.

Artikcl 13. Algcrl1c:tfe l:94s!vg-tga.d-ed!e
l3.l Beïoegtlhedcn
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Ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de

aan het bestuur zijn opgedmgen.-
13.2 Oproeping.

f)e Algemene [,edenvergaderingen worden bijeengeroepcn door het bestuur. De-
oprocping geschiedt aan dc contactadressen van de leden volgens irct ledenbestand.-

door middel van brieven ofper e-mail en verzorrden ten minste tien dagen voor de-
vergadcring. Bi.i oproeping woldt ecn agenda meegezondcn.--

I j.jJaan rrgaJering--
Jaarlijks. uiterliik zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, woldt ecn-
Algemene Ledenvergadeling - de.iaarvergadering - gehouden.

13.4 In dc .jaarvelgadering komen ondermcer aan de ot de:

a. hetjaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12.2 met-
het verslag van de in atikel 12.4 bedoclde kascomrnissie:

b. de begroting van het komendc r erenigingsjaar:

c. de benoeming van de in artikel 12.4 genoemde kascommissie voor hel--
volgcnde verenigings.jrar:-

d.

f.

c.

rle voorzicning in eventuele vacalures:

de vasrstclling van dc notrrlen van de vorigc Algcrnenc Ledcnvergaclering;-- -.
de behandeling van de voorstcllen van het bestuur:-
cle behandeling van vootstellen van ecn lid van de vercniging. zo tijdig---
schriftelijk ingcdiend dat zij blj dc opr-oeping ofcen nadere oproepirru. n'ret-
inachtnerning van de in artikel l-i.2 bedoclde tclmijn, kunnen worden---
aangekondigd;

h. cle behandeling van cventuele ingestelde beroepen tegen bcslissingen van hct-
bestuur ten aanzien waarvan bij deze statuten beroepsrecht op de Algerrene-
Ledcnvergader ing is toegekcncl:

i. de door de algemene vergadering te verlenen décharge van het bestuur voor het-

gevoerde (financiële) beleid over het afgesloten vel'enigingsjaar.----
13.5 Andere Algemenc f,edcnvergaderingen-

Andere Algemene Ledenvergaderingen worden gchouden zo vaak als het bestuttl--
r.r cnselij k ! inJt.----

13.6Op een andere Algemerre Ledenvergadering is het bepaalde in artikel 13.4 van-
overeenkomstige toepassing met uitzondering van het aldaar sub a, b. c en i--
bepaa Icie.

13.7 Voorts is hct bestuur op schriÍielilk l'erzoek van tcn mirlste een zodanig aantal lcden

als bcvoegd is tot liet uitt'rrcngen van één tiende gedeelte del stemmen vcrphcht tot-
het bijeenloepen van een Algerncne l.cdenvergadering op ecrr tennijn r an nicr-
langel clair vier wekcn na daturr postr.nerk van hct verzoek.

13.8 focgang err stcnr rech

locgang tot dc Alscnlenc Ledcnvelgadering hebben alle lcden van clc verenigir.rg. -
(leen toegang hcbben geschorste leden cn geschorste bestuursleden, behalve voor--
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dót agendapunt ilaarin een Coor hen ingcsteld bcroep 
'r 

rirdt bcltandeld.--'------.---
l3.9Over toclating van andere <ian in lid 13.8 bedoelde personen beslist de Alger:rene-

Ledenvergadering.
13.10 Ieder litl. clat nict geschorst is. hr:eÍl éen stcm.

13.1I Eer.r lid kar.r zijn stem door een schriftelijk daartr:e gernachtigd ander lid--
u itbrengen.

Artikel ld. Besluiten cn stemminscn
14.I Het ter Algemenc Ledenvergadering uitgesproken oorcleel van de voorzittel van de-

vergadering oÍn(rent de uitslag van de stemmir.rg is beslissend. Iletzelfde geldt voor
de inhoud van eell genomen besluit voor zover gestemd \\erd ovcr een niet-
schriltcl i.i k r"astgclegd voorstel.

14.2 Wordt cchter onrniddellijk na het uitspreken van de in het vorise lid bedoelde-.-
uitslag de.iuistheid daarvan betwist. clan vindt een nieuwe sremnring plaats. uarrreer'

de n.reelderheid der vergadering dit verlarrgt. Door deze stemming vervallen de--
rechtsgevol gerr van de oorspronkel ijke sternrning.-

14.3Voor zovel de statuten ofde wet niet anders bepalen. worden alle besluiten van de-
Algemene Ledenvergadering genomen met ge\!otlc meerclerhéicl van de--
uitgebrachte stenlmen. Blanco stemmen worden geachl te zijn uitgebracht,--

l,l.4lndien de slemnrcn stakcn over
pcrsonen. cian is het verworpen.

ccll\oofStel.niett"akendedelerkiezing

l4.5lndien b1j velhiezing van personer'r bij de eerste sternmiirg door niemand de gewone-

meerderheid is verkregen. u,ordt een hersterrming gelrouden tusscn de t\vce----
personen die de rleeste s1elrmeu op zich hebben vcrenigd. lndien als gevolg van-
geli-ikheid van het verkresen stcmlnenaantal meel dan t\!ee personen in deze situatie
verkerer'r. zal eerst door loting worden uitgemaakt wie van hen, die eenzelÍde aantai-
stemmell verklcgen- voor hersternrning in aanrnerking komt olkomen. Bii---
herstemming is alsdan gekozen hii/zij. die de meeste stemmen op zich heeft-
verenigd. terwijl wanneer de stenrmen slal(en, hei iot lJeslist.-

14.6a. Alle stcmrningen- behalve over personenj gesclrieden mondeling. tenzij de-
voorzitter een schriftelijke slemming gewenst acht" ofwanneer tennrinste lien
der sterngelechtigden zulks vóór cle stcrrrninq'uerlangen. SchrifteJijke-
stemming geschiedt bij ongetekende. ger'vaarnrerkte. gesloten blieÍles.

b. Aile stelnmingen over personen geschieden schrifteliik. tenzij de Algenrene-
[.ederr vergadering ermee akkoord gaat. dat het betrefÍènde voorstel bij-
acclarlal.ie àlngenolrren kan w ordcn.-

c. Ileslu itvorrning bij acciarrratie is mogelijk. tenzij tentrinste één--
stenrgerechtigde hoot'delijke stemnring ver'lanst.--

14.7 Voorzitterschap en Notulcn-
De Algen'rcne l,edenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het [T stuur van.

de vercniging ofzijn oíhaar plaatsvcrvanqer. Ontbleken cle voorzitter err zijn oÍ.-
haar plaatsvelronqer. (lar) trcedl célr der andele door hcr bestriul aan l< rr ilzt.n
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bestuursleden op als voorzitter. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap-
voorzien, dan loorziet dc vergader'ing daarin zclf.

14.8 Van het verhariclclde in elke vergadering worden door de secretaris of een andere-
door de voorziÍter daanoe aangewezen persoon notulen gemaakt. die binnen drie---
maanden aan de leden verzonden wordcn. Zil worden in en door de eerstvolgende-
Algemenc Ledenvcrgadering vastgestcld.

Artikel 15. Stat utcnu iizising
l5.l ln de statuten van cle vclcrriging kan geen vcrandering r.l,orden aangebracht dan door

ecn besiuit van de Algemene Ledenvergadeling. waaftoe is opgeroepen me( de- --
mededeling dat aldaar wijziging in de statuten zal worden beharrdeld.

15.2Zij, die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter belrandeling van een-
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vi.lf dagen vóór de--
vergadering een afschrift van dat voorstel. waarin de voorgedragen wiiziging-
woordelijk is opgcnomen, bij de vereniging voor de leden ter inzage leggen tot na-
aÍloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

l5.3Een voorstel tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van tenminste-
twee/derde van de uitgebmchte stemmon in de Algemene Ledenvergadering, waarin-

teÍ)Íninste twee/derde van de leden veftegenwoordigd is. Indien het vereiste aantal--
leden niet veftc-rrenwoordigd is zal een tu'eedc lergadcring worden uitgeschreven -
I let voorstel tot stàtutcrlw iiziging kan op die rcrgaclering- ongcacht het aantal- -.
veltegelrwooldigde !eclen- rvorden genomcn. mits lr]et tenminste tr,",ee/dcrde van de--

uitgebrachte slenrmen.

l5.4Een statutcnu ijziging treedt niet eelder iu uL'rking dan nadat hienan een notariële-
akte is opgemaakt.

Artikei I 6. Ontbindine-
l6.l De vereniging kan

i.cdenvergade lin g.

u,ordetr ontbontlcn cloor cen besluit van cle A lgemenc 

--l6.2Het bepaalde in de anikelen l5.l en 15.3 is van overeenkornstige toepassin

l6.3Het batig saldo na verel'Íbning vervalt aan cle leden dic ten tijde van het bcsluit tot--
ontbinding lid waren en dient onder dezen te worden verdeeld naar verhouding van-
de laatstelijk belekende jaarlijksc bijdragc. Bij bcsluit tot ontbirrding kan echtel ool<

een andere bestenrmiug aan het batig saldo worden gcgeven.-
Artikel I7. Iluishoud
Dc Algemene Vergadeling kan cen huislroudeli.ll< reglement vaststcllelt. *'aarvan de-
inhoud nict in striid lnag zijn rnct de rvct. ook lvaar deze gccn d,"rin,llend rccht bcvat-..' ..'

noclr met de statutcr'r. Aanpassingen cn/o l- rvijziginger vatr het huishoucleliik tcglemetrt-
worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld bii gewone rneerderheid van de

aanwezige stemgcrechti gde leden.

.Artikel 18. Slot henaline

l8.l Daar waarin noch

beslist het bestuur

de statuten, noch een eventueel huishoudelijk reglement voot'ziet-
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SLOT
WAARVAN
akle verrnelcl.

De verschenen pei'soon is mii. notaris, bekend. De zakclijke inhoud van cle akte is aan---
hem opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon lreeft r,erklaard op lollediqg---
voorlezing van de akte gecn plijs te stellen en tijdig vool het verlijden een conceptakte tc

hebben ontvangerr en van de inhoud van de akte te hcbben kenn isgenorlerl.---
Dcze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend. eerst rloor de-
verschenen persoon en vervolgens door mij- notaris.
(Volgen handtekenrngen)

VOOR.lFSCHRIFT

AKTE is verleden te Krimpenerwaald op de datum in het hoofd van deze-

nIl/

I


