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Zaaknummer: 38600/ML

STATUTENWIJZIGING

Heden, negen april tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij,
mr. MARTIJN VAN LAWICK VAN PABST, notaris te Zevenaar:
mevrouw KARIN SUSANNE ESKES, werkzaam bij Prick & Van Houtum
notarissen te Zevenaar, Arnhemseweg 55 (6901 DV), geboren te Zevenaar op
achtentwintig april negentienhonderdzesentachtig, zich legitimerend met
rijbewijs nummer: 5592779212, afgegeven te Oude IJsselstreek op twaalf
oktober tweeduizend vijftien, ongehuwd en niet geregistreerd als partner,
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
1. de heer PATRICK VAN DER MEIJDE, wonende te Arnhem, Plattenburghof
1 (6824 EZ), geboren te Zevenaar op zeven april
negentienhonderdachtenzeventig, zich legitimerend met paspoort nummer:
NM2K24L77, afgegeven te Arnhem op twintig maart tweeduizend zeventien,
gehuwd;
2. de heer JAN HERMAN LOUIS WOLTERSOM, wonende te Nijmegen,
Heselaan 60 (6541 MH), geboren te Sliedrecht op vijftien mei
negentienhonderdachtentachtig, zich legitimerend met rijbewijs nummer:
5812296063, afgegeven te Nijmegen op eenentwintig december tweeduizend
twintig, ongehuwd en niet geregistreerd als partner;
te dezen handelend in hun hoedanigheid van voorzitter respectievelijk secretaris van
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: VERENIGDE
BITCOINBEDRIJVEN NEDERLAND, statutair gevestigd in de gemeente
Amsterdam, kantoorhoudende te Nijmegen, Wijchenseweg 102 (6538 SX),
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
62528327, hierna ook te noemen: "de vereniging".
INLEIDING
De volmachtgevers sub 1 en 2, handelend als gemeld, verklaarden vooraf als volgt:
- blijkens akte verleden op twee en twintig januari tweeduizend vijftien voor mr.
J. Wiertsema, destijds notaris te Amsterdam, zijn bij notariële akte opgenomen
de statuten van voormelde besloten vereniging: "Verenigde Bitcoinbedrijven
Nederland";
- blijkens notulen van de algemene ledenvergadering de dato twaalf maart
tweeduizend eenentwintig is, met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in
artikel 19 van de statuten van de vereniging, besloten de statuten van de
vereniging te wijzigen. Voormelde notulen zijn aan deze akte gehecht.
STATUTENWIJZIGING
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarden de comparanten, handelend als
gemeld, de statuten van de vereniging vanaf heden gewijzigd vast te stellen als volgt:
Naam en zetel.
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland.
2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Amsterdam.
Artikel 2.
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1.

a.

De vereniging heeft ten doel:
- het bewaken van de kwaliteit van de aangesloten Bitcoinbedrijven in
Nederland;
- het behartigen van belangen van haar leden;
- het bevorderen van zelfregulering door het opstellen en onderling
vaststellen van gedragsregels en het bewerkstelligen van naleving
hiervan;
- het voorkomen en bestrijden van Bitcoin gerelateerde fraude in het
algemeen en onder haar leden in het bijzonder;
en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn.
b. De vereniging tracht het sub 1.a gestelde te bereiken onder meer door:
- het treffen en bevorderen van maatregelen die het aanzien van en
vertrouwen in haar leden verhogen;
- het - al dan niet tezamen met relevante anderen - opstellen en
vaststellen van maatregelen ter voorkoming van fraude;
- het opstellen van een protocol in geval van fraude, waarbij gegevens
binnen de vereniging worden gedeeld in zoverre de wet dit toestaat;
- het onderhouden van contacten met de overheid, controlerende
overheidsinstanties, instanties die betrokken zijn bij het tot stand komen
van normen en andere belangenorganisaties;
- het uitdragen van standpunten, overal waar het doel van de vereniging
dat wenselijk maakt;
- door andere wettelijke middelen die bevorderlijk zijn voor het bereiken
van het doel.
2. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.
Begripsbepalingen.
Artikel 3.
1. Tenzij in deze statuten anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld wordt in
deze statuten verstaan onder:
- de "vereniging": de in artikel 1 genoemde vereniging:
- het "bestuur": het bestuur van de vereniging;
- de "algemene vergadering": de algemene vergadering van de vereniging, als
orgaan van de vereniging, alsook bijeenkomsten van dit orgaan;
- de "kascommissie": de commissie als bedoeld in lid l van artikel 48 van
Boek 2.
2. Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: per e-mail of via enig
ander communicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst over te brengen.
3. Onder "Bitcoinbedrijf" wordt verstaan een in Nederland gevestigde onderneming
die diensten levert met Bitcoin, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot
aankoop en verkoop van bitcoins.
4. Begrippen in enkelvoud worden geacht dezelfde betekenis te hebben indien het
begrip in meervoud wordt gebruikt.
Leden, aanvang lidmaatschap.
Artikel 4.
1. De vereniging kent leden.
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2.

Leden zijn zij, die zich -onder overlegging van de door het bestuur verlangde
gegevens en bescheiden- als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het
bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.
Het bestuur kan een commissie instellen die tot taak heeft het bestuur te
adviseren omtrent de toelating tot het lidmaatschap van degenen die zich daartoe
aanmelden.
3. Tot het lidmaatschap kunnen slechts worden toegelaten Bitcoinbedrijven zoals
bepaald in artikel 3 lid 3. Het bestuur kan hier in afzonderlijke gevallen een
uitzondering op maken.
4. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog
tot toelating besluiten.
5. De algemene vergadering kan haar in de vorige zin bedoelde bevoegdheid
delegeren aan een door haar uit haar midden te benoemen commissie bestaande
uit ten minste drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
Indien de algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik maakt, wordt bij
reglement de werkwijze van de commissie geregeld.
Einde van het lidmaatschap.
Artikel 5.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het ophouden te bestaan van een lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het
einde van een boekjaar, uitsluitend schriftelijk en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door
tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
3. In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid is onmiddellijke beëindiging
door een lid van zijn lidmaatschap door opzegging - mits schriftelijk gedaan –
mogelijk, indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
Voorts kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen -mits
schriftelijk- binnen een maand nadat hem een besluit is bekend geworden of is
medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie
of tot splitsing.
4. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan geschieden indien:
- het lid niet langer voldoet aan de statutaire vereisten voor toelating van tet
lidmaatschap;
- het lid niet langer voldoet aan de definitie in artikel 3 lid 3;
- het lid zijn financiële of andere verplichtingen jegens de vereniging niet
nakomt;
- het lid in staat van faillissement is verklaard;
- redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren.
De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van
een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
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5.

a.

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
handelt, of nalaat, zoals onder meer in het geval van de ondanks
betalingsherinnering niet of niet-tijdige betaling door het lid van zijn
jaarlijkse bijdrage, of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt.
b. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten
spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis
stelt.
6. Door opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en
van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, kan de betrokkene binnen een
maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep gaan bij de algemene
vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.
Schorsing.
Artikel 6.
1. Het bestuur kan een lid dat handelt of nalaat in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke
wijze benadeelt, schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden en kan
deze schorsing één maal met ten hoogste drie maanden verlengen.
Het bestuur stelt het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met
opgave van redenen, in kennis.
De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving
in beroep te gaan bij de algemene vergadering.
Het bepaalde in artikel 4 lid 4 is van overeenkomstige toepassing.
2. Ingeval een geschorst lid deel uitmaakt van een orgaan van de vereniging brengt
zijn schorsing tevens met zich schorsing in zijn functie in dat orgaan.
Geldmiddelen.
Artikel 7.
De geldmiddelen van de vereniging zullen worden verkregen uit contributies van de
leden, alsmede uit andere bijdragen, entreegelden, subsidies, schenkingen, renten en
verdere inkomsten.
Verplichtingen van de leden.
Artikel 8.
1. leder lid is een jaarlijkse bijdrage aan de vereniging verschuldigd, waarvan het
bedrag op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld door de algemene
vergadering. Dit bedrag kan verschillen per lid.
2. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur bepalen dat nieuwe
leden een entreegeld verschuldigd zijn. Indien de algemene vergadering zodanig
besluit neemt, stelt zij, op voorstel van het bestuur, tevens het bedrag van het
entreegeld vast.
3. Verdere verplichtingen, mits ter bevordering van het doel van de vereniging,
kunnen aan de leden worden opgelegd bij reglement en bij besluit van het ter
zake bevoegde orgaan.
Geheimhouding.
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Artikel 9.
Bestuursleden en alle overige personen, die al dan niet in dienstverband betrokken
zijn bij de vereniging, zijn verplicht geheimhouding te betrachten over al hetgeen hen
in het kader van hun werkzaamheden bekend wordt met betrekking tot bedrijven en
de door deze verleende diensten, behoudens voorzover anders is bepaald bij of
krachtens deze statuten.
Deze verplichting tot geheimhouding blijft voortbestaan, ook nadat bedoelde
personen de desbetreffende hoedanigheid niet meer bezitten.
Bestuur; samenstelling.
Artikel 10.
1. Het bestuur bestaat uit natuurlijke personen.
2. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden, van ten minste drie en ten
hoogste elf personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aanwijzen.
3. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd. De algemene
vergadering stelt tevens het aantal bestuurders vast.
Tot lid van het bestuur kunnen, naast leden en personen die werkzaam zijn bij
een lid, ook personen buiten de vereniging worden benoemd.
4. Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden
geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene
vergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de
uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste twee/derde (2/3)
van het aantal sterngerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is ter
vergadering - waarin een besluit tot ontslag of schorsing van een bestuurder aan
de orde is - niet ten minste twee/derde (2/3) van het aantal stemgerechtigde leden
aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede
vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin omtrent hetzelfde voorstel kan
worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de
uitgebrachte stemmen, ongeacht tet aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden.
5. Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet
binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.
De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene
vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen
bijstaan.
6. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar. Onder
drie jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen vier opeenvolgende jaarlijkse
algemene vergaderingen.
De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een
volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. In
bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
7. De voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen gedurende een
aaneengesloten periode van maximaal zes jaar als bestuurder van de vereniging
zitting hebben.
8. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.
9. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt tussentijds:
a. door bedanken;
b. door overlijden;
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c. door schorsing, of ontslag, uit het lidmaatschap van het bestuur.
Bestuur, taken en bevoegdheden.
Artikel 11.
1. Het bestuur heeft tot taak:
a. het besturen van de vereniging;
b. het voorbereiden van het jaarverslag voor de algemene vergadering;
c. het voorbereiden van besluiten van de algemene vergadering;
d. het behandelen van lidmaatschaps- en contributieaangelegenheden;
e. het instellen van commissies.
Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke
vervulling van de hem opgedragen taak.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van
alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers
op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van
de vereniging kunnen worden gekend.
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering tot het sluiten
van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging
zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Terzake besluit het bestuur met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3)
van het aantal uitgebrachte stemmen.
Bestuur; vertegenwoordiging.
Artikel 12.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter
handelend tezamen met de secretaris of de penningmeester, alsook aan de
secretaris handelend met de penningmeester.
3. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer
bestuurders, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de
vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Bestuur; werkwijze.
Artikel 13.
1. De besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van
de uitgebrachte stemmen (blanco stemmen en stemmen van onwaarde niet
daaronder begrepen). Elk lid van het bestuur heeft een stem. Bij het staken van
de stemmen komt geen besluit tot stand.
2. De voorzitter alsmede ten minste twee van de overige bestuurders gezamenlijk
zijn gelijkelijk bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
3. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt door de in het
voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens dezen door de secretaris,
schriftelijk, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de
dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder
opgave van de te behandelen onderwerpen. De vergaderingen van het bestuur
worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering
bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen.
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Indien werd gehandeld in strijd met enige bepaling van dit lid kan het bestuur
niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige
bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen
besluitvorming te verzetten.
4. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder ter vergadering schriftelijk
doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts één mede-bestuurder ter
vergadering vertegenwoordigen
5. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid
voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
6. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen
gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de
vergadering aangewezen persoon.
7. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen,
mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen
en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is
alsdan genomen, indien de volstrekte meerderheid van het aantal bestuurders
zich vóór het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen
besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke
mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
8. Het bestuur kan een reglement voorleggen aan de algemene vergadering waar in
het zijn werkwijze nader regelt.
Algemene vergadering; taken en bevoegdheden.
Artikel 14.
De algemene vergadering is bevoegd om te besluiten over:
a. benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur;
b. goedkeuring van het gevoerd bestuur;
c. vaststelling van het jaarverslag;
d. wijziging van de statuten van de vereniging;
e. ontbinding van de vereniging;
f. een juridische fusie waarbij de vereniging partij is;
g. vaststelling van de reglementen als bedoeld in artikel 20;
h. toelatingen en schorsingen van leden;
i. benoeming van een toelatingscommissie;
j. benoeming van een accountant als bedoeld in artikel 18;
k. vaststelling van de contributie- en entreegelden voor leden.
Algemene vergadering; bijeenroeping.
Artikel 15.
1. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens
verlening van deze termijn door de algemene vergadering, een algemene
vergadering gehouden ter goedkeuring van het in het afgelopen boekjaar
gevoerd bestuur, ter vaststelling van de jaarverslag en ter verkiezing van leden
van het bestuur.
2. De algemene vergadering wordt voorts bijeengeroepen door het bestuur zo
dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
3. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is
tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige
algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een
algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
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Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering
overgaan.
4. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke
mededeling aan de leden op een termijn van ten minste zeven dagen.
Indien evenwel de bijeenroeping geschiedt op de voet van de laatste zin van het
voorgaande lid, kan de bijeenroeping plaatsvinden door middel van een
advertentie in een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veelgelezen
nieuwsblad.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Geschiedt de oproeping door middel van een advertentie, dan kan worden
volstaan met het aangeven van de plaats of plaatsen alwaar de
vergadergerechtigden kennis kunnen nemen van de te behandelen onderwerpen.
Algemene vergadering, toegang, stemrecht.
Artikel 16.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de
personen die deel uitmaken van de organen van de vereniging, alsmede degenen,
die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd.
2. Een geschorst lid heeft toegang tot de algemene vergadering waarin het besluit
tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
3. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden.
De hoeveelheid stemmen dat een lid mag uitbrengen kan onder andere
afhankelijk zijn van de jaarlijkse bijdrage of entreegeld van dit lid. Hierover
wordt een besluit genomen in de algemene vergadering. Wanneer hierover nog
geen besluit is genomen heeft elk lid een stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan
aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen
van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor niet meer dan twee leden als
gevolmachtigde optreden.
4. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering
stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de
algemene vergadering.
Algemene vergadering; werkwijze.
Artikel 17.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens
afwezigheid door een door het bestuur, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen
persoon. Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in
haar leiding.
2. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene
vergadering worden gehouden.
3. De algemene vergadering besluit met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen (blanco stemmen en stemmen van onwaarde daaronder
niet begrepen) voor zover niet in deze statuten anders is voorzien. Bij staking
van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij
verkiezing van personen, dan beslist het lot.
Een besluit kan slechts worden genomen in een vergadering waarin de
aanwezige en vertegenwoordigde leden tenminste de helft van de stemmen van
alle leden van de vereniging kunnen uitbrengen.
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Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een
volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen,
op wie het grootste aantal stemmen werd uitgebracht, zo nodig na
tussenstemming.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid doen
uitbrengen, met dien verstande dat een lid niet voor meer dan twee andere leden
stem mag uitbrengen.
5. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent
de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van
een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel.
6. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door
de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in dezelfde of in een volgende algemene vergadering
vastgesteld en ten blijke daarvandoor de voorzitter en de notulist van die
vergadering ondertekend.
Algemene vergadering; boekjaar, jaarvergadering, kascommissie.
Artikel 18.
1. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar.
2. In de jaarvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van
zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt in de
jaarvergadering de balans en een staat van baten en lasten met een toelichting ter
goedkeuring aan de vergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van
redenen melding gemaakt.
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, tot taak hebbend
het onderzoek van de stukken bedoeld in lid 2 van dit artikel. De kascommissie
bestaat uit ten minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
Het bestuur doet de stukken ten minste één maand voor de dag, waarop de
algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden
behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken
en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
Het bestuur is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek
alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en
de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te
geven.
4. De algemene vergadering kan aan een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, opdracht verlenen tot onderzoek van de
balans en de staat van baten en lasten.
Indien een accountant is benoemd brengt hij aan het bestuur verslag uit omtrent
zijn onderzoek. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring.
Deze verklaring wordt door het bestuur aan de algemene vergadering
overgelegd.
5. Ingeval de algemene vergadering van de bevoegdheid haar bij het vorige lid
gegeven gebruikt maakt, kan zij tevens bepalen dat geen kascommissie zal
worden benoemd.
Statutenwijziging.
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Artikel 19.
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de
algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste zeven dagen
vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle leden doen toekomen.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden
besloten met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van het aantal
uitgebrachte stemmen, waarin ten minste twee/derde (2/3) van het aantal
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is ter vergadering waarin een besluit tot ontslag of schorsing van een bestuurder aan de orde is niet ten minste twee/derde (2/3) van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig
of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede
vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin omtrent hetzelfde voorstel kan
worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden.
4. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat de algemene
vergadering deze heeft goedgekeurd. Het bestuur alsmede tot
vertegenwoordiging van de vereniging bevoegde bestuurders zijn tevens
bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
De algemene vergadering kan daartoe tevens andere personen machtigen.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien ter
algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
Reglementen.
Artikel 20.
1. De algemene vergadering kan, behoudens het bepaalde in artikel 14 lid 12, een
of meer reglementen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin deze statuten
niet of niet volledig voorzien, vaststellen en wijzigen.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met
deze statuten.
3. Op de besluiten tot vaststelling tot wijziging van een reglement is het bepaalde
in artikel leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.
Ontbinding en vereffening.
Artikel 21
1. Het bepaalde in het artikel 19 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige
toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de
vereniging.
2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de
bestemming vast van het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in
overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door de bestuurders.
Blijkt aan hen dat de schulden van de vereniging de baten vermoedelijk zullen
overtreffen dan doen zij aangifte tot faillietverklaring, tenzij alle bekende
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schuldeisers desgevraagd instemmen met voortzetting van de vereffening buiten
faillissement.
4. 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 voor zoveel
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging
uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden " in liquidatie".
5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar dan wel
aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen
van het ophouden te bestaan van de vereniging opgave aan de registers waar de
vereniging is ingeschreven.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard
gedurende zeven jaren na afloop van de vereniging. Bewaarder is degene die
door de vereffenaars als zodanig wordt aangewezen.
Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de bewaarder zijn
naam en adres opgeven aan de registers waarin de vereniging was ingeschreven.
Slotbepaling.
Artikel 22.
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,
die met door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen
VOLMACHT
Van voormelde volmachtverlening blijkt uit twee onderhandse akten van volmacht
die aan deze akte worden gehecht.
Van deze volmachtverlening is mij, notaris, genoegzaam gebleken.
SLOT AKTE
De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken
comparant/partijen is door mij, notaris, aan de hand van daartoe bestemde
documenten vastgesteld.
Waar in deze akte is vermeld ongehuwd of nimmer gehuwd geweest is daaronder
tevens begrepen niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd
partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest.
WAARVAN AKTE is verleden te Zevenaar op de datum als in het hoofd van deze
akte vermeld.
De inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben zij
verklaard tijdig voor het verlijden van de akte hiervan een ontwerp te hebben
ontvangen, van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen, met de inhoud
daarvan in te stemmen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris,
ondertekend.
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
op heden, 12 april 2021
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