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.\kte nn Statutenwijziging 

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 

(Dierenasiel Crailo, streekasiel voor Het Gooi- en Omstreken) 

Heden, éénentwintig juni tweeduizend achttien, verschenen Yoor mij, ------- ---

Mr EgbertJan Helmig Horst, toegevoegd notaris aan het protocol van Mr Folkert 

Laurens Miehiel van de Graaff, notaris gevestigd te Hilversum, de toegevoegd notaris 

hierna te noemen: 11notaris11
:---------·------·---------- ____ _ 

1. de heer Cornelis Antonie BOONEN, wonende te 1261 GV Blaricum, Melkweg 10,

geboren te Blaricum op drieëntwintig februari negentienhonderd zeyenenvijftig, houder 

van paspoort, nummer NUOD9HC68, afgegeven door de gemeente Blaricum op vijftien 

juni tweeduizend zestien, ongehuwd en geen geregistreerd partner;- - ·-- ----- - -

2. de heer Frederik Reindert HOEK, wonende te 3743 DG Baarn, Kroningslaan 2,--

geboren te Olst op één april negentienhonderd achtem·eertig, houder nn paspoort, 

nummer NXRHB7093, afgegeven door de gemeente Baarn op ze,·entien februari 

tweeduizend vijftien, gehuwd;--- ----

te dezen handelend als voorzitter respectievelijk bestuurslid van de vereniging: - - -- ---

Dierenasiel Crailo, streekasiel voor Het Gooi- en Omstreken, statutair genstigd te- ·

HiJ,·ersum, kantoorhoudende te 1222 AB Hilversum, Nieuwe Crailoseweg 14, ingeschreven 

bij het handelsregister van de Kamer ,·an Koophandel onder nummer 40516045, 

hierna te noemen: "de vereniging".----------------------

De Yerschenen personen, handelend ter uitvoering van het hierna te noemen besluit,- -

verklaarden bij deze akte te willen overgaan tot partiële wijziging van de statuten van de---

vererugmg. --- - - --- ·· - --- · · ·-

Van het besluit tot statutenwijziging en de machtiging blijkt uit de notulen Yan een algemene 

ledenvergadering ,-an bovengenoemde vereniging gehouden te Hi!Yersum op tweeëntwintig 

mei tweeduizend achttien.------· 

Een exemplaar van de notulen wordt aan deze akte gehecht.------------------·· 

De verschenen personen ,·erklaarden in de statuten de volgende wijzigingen aan te brengen: 

I. Artikel 3 komt te luiden als volgt:-------------------

MIDDELEN/ ANBI-----

Artikel3.---- ----------- ·-

1. De Yereniging zal ter bereiking ,·an dit doel onder meer een dierenasiel inrichten en 

onderhouden waar noodlijdende en onbeheerde dieren in verzorging opgenomen 

kunnen worden.-- -------

2. De vereniging is een ideële instelling.-- -- -- --

3. De vereniging heeft geen winstoogmerk. ·-------- -·--·------

HORST & \".\'>;DE GR.\..\ 1'1' 
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A.kte van Stamtenwijziging 

I I. 

4. De nreniging streeft ernaar een Algemeen Nut Beogende Instelling (AN BI) te zijn. 

Artikel 19 lid 2 komt te luiden als volgt: 

ONTBINDIN -.---------------- -- - --- -- --·--·----·- - ------------

Artikel19. 

2. Een eyentueel batig saldo zal worden bestemd ten behoen ,-an een fiscaal erkende 

algemeen nut beogende rechtspersoon (AN BI), die een soortgelijke doelstelling 

heeft of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het 

algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft -- ------------- -------

SLOT-----·----

De yerschenen personen zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris,-- -

vastgesteld aan de hand nn een geldig legitimatiebewijs.--·------- - ---------

Voor het verlijden nn de akte is door mij, notaris aan de verschenen personen mededeling

gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en heb ik daarop een toelichting gegeven.-

Ik heb de verschenen personen daarbij gewezen op de gevolgen die voor hen uit deze akte 

voortvloeien. De Yerschenen personen verklaren van de inhoud van de akte te hebben-

kennis genomen en daarmee in te stemmen.- ------ ---- --- ------ --------·- -- ------ -·-

Deze akte is Yerleden te Hih-ersum op de dag die in het hoofd van de akte is vermeld. 

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte onderteken door de verschenen personen 

en mij, notaris. 

(Volgt ondertekening door comparante en no tar, 

UITGl GEVE VO OR AFSCH RIFT 

H < llt!'T & \'.\N D F G R.\ .\ 1'1' 
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Doorlopende tekst 

,·an de statuten nm de Ycreniging: 

Dierenasiel Crailo, streekasiel voor Het Gooi- en Omstreken, 

statutair ge,·estigd te Hiln:rsum, 

na akte houdende partiële statutenwijziging 

op 21 juni 2018 Yerledcn n>Or ;\Ir E.J.H. J Iorst, tocgc,·oegd notaris 

aan het protocol ,·an :\Ir F.L.:\1. ,·an de Graaff, notaris te f Iih-ersum 

---------------------- NA.A!·1 EN ZETEL --------------------

Artikel 1. --------------------------------------------- --
De vereniging draagt àe naa~: ----------------------- ·· · 
------------------ DIERENASIEL CRAILO, -------------------
- ------- STREEKASIEL VOOR HET GOOI EN OMSTREKEN. ---- - ----
Zij heeft haar zetel te Hilversum. -----------------------
--------------------------DOEL ---------------------- ----

. \rtikel 2. 

1. De ,·creniging heeft ten doel: 

het beschcrmcn ,-an dieren en het opkomen n>Or de belangen en het ,,·clzijn ,·an 

(asiel)dieren. 

" De ,-ereniging tracht het doel te ,-erwczenlijken door: 

a. te hulp komen aan noodlijdende en onbeheerde dieren: 

b. de zorg op zich nemen n>Or dieren yan bekende eigenaren; 

c. het ,-inden Yan een goed tehuis Yoor aan de ,-ereniging toe\·cnrouwdc dieren; 

d. het slcchts in uiterste noodzaak op zachte wijze laten inslapen ,·an ongeneeslijk 

zieken dieren; 

3. I )c ,-ereniging heeft mede ten doel het ,-etwetTen en bcheren ,·an onroerend goed tcn 

behoe,·e , ·an doelstellingen Yan de ,-ereniging. 

-1-. De feitelijke werkzaamheden Yan de Ycreniging dienen m·erecn te stemmen met het 

statutaire doel. 
5. . \1 datgene wat , ·erder in dc ruimste zin des woords onder het nm:nstaande ,· erstaan 

wordt. 

I I< lR:'T & \ \ '-Dl· CR\ \I· I 
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.\ rtikd 3. 

I. De ,·creniging zal ter bereiking ,·an dit doel onder meer een dierenasiel inrichten en 

onderhouden waar noodlijdende en onbeheerde dieren in Yerzorging opgenomen 

kunnen worden. 

1. De ,·ereniging is een iueëlc instelling. 

3. De ,·ercniging heeft geen winstoogmerk. 

-1-. De ,-e~eniging streeft ernaar een .\lgemcen ~ut Heogende Instelling (.\~Hl) te zijn. 

-------------------------- DUUR --------------------------
Artikel 4. -----------------------------------------------

Na de oprichting werd de vereniging erkend door goedkeu- -
ring van haar statuten bij Koninklijk Besluit van elf ---
februari negentienhonderd vijfentwintig, nummer 30. Zij is 
aanvankelijk aangegaan voor de tijd van negenentwintig --
jaar. Vervolgens werd bij beschikking van de Minister van 
Justitie van drie november negentienhonderd vierenvijftig , 
nummer 2095, eerste afdeling 8, de duur verlengd tot vie
rentwintig februari negentienhonderd tweeëntachtig. Thans 
wordt de vereniging aangegaan voor onbepaalde tijd. ------

------------------------- LEDEN -------------------------
Artikel 5. -------------------------------- Î -----------
1. De vereniging kent gewone leden, ere~ede~, seniorlede~ 

en aspirantleden, voorts kent de vereniging -- - - -----
begunstigers . - - - -------------------------------------

2. Sewoon lid is degene die cij de aanvar.g van het------ 
boekjaar de lee:tijd van achttien jaar bereikt heeft -
en door het bestu~r als lid is toegelaten, zulks na -
schriftelijke aanmelding bij de sekretaris . ---- - -----

3 . Erelid is degene die op voorstel van vijftig leden---
door de algemene vergadering , als zodar.ig is benoemd. 

4. Seniorleden zijn tenminste vijfenzestig (65) jaar en-
~eoben dezelfde rechten en plichten als gewone leden. 

5. Asprirantleden zijn zij die aan de activiteiten va~ de 
vereniging deelnemen , en ~enminste de veertienjarige -
leeftijd, doch nog niet de achttienjarige leeftijd --
hebben bereikt ; zij kunne~ door het bestuur na ------
schriftelijke aanmelding bij de sekretaris a:s zodanig 
worden toege:aten . - - - - - -------- - - --------- - --- - - - - ---

6. Begunstigers zijn zij d~e, o~geacht het bedrag, een- - -
schenking doen. ----------------- - - - - - - ---------- - ----

7 . Aspirantleden e~ begunstigers hebben geen andere--- --
rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of - - 
krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegè. ----

8. Een aspirantlid wordt gewoon lid ~et ingang van de --- 
datu~ van he: berei~en van de achtt i enjarige leeftijd. 
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--------------- EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP ---------------
Artikel 6. --- --------- -------------------- ---------------
1. Het lidmaatschap eindigt: -----------------------------

a. door overlijden; - ----------------------------------
b. door schriftelijke opzegging door het lid: deze kan 

geschieden te allen tijde en zonder inachtneming van 
een opzeggingstermijn; ------------------- ----------

c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging; -
deze kan te allen tijde en zonder inachtneming van -
een opzeggingstermijn door het bestuur geschieden -
wanneer redellijkerwijs van de vereniging niet ge- -
vergd kan worden het lidmaatschap te laten voortdu-

ren; --------------------------- --------------------
d. door ontzetting; deze kan alleen door het bestuur -

worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de 
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging 
handelt of de vereniging op onredelijke wijze bena-

deelt. -------------------------------------------- -
2. Degene, ten aanzien van wie een besluit tot ontzetting 

is genomen, wordt ten spoedigste schriftelijk van het -
besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Hem -
staat binnen vier weken na ontvangst van de kennisge- -
ving beroep op de algemene vergadering open. Het beroep 
moet schriftelijk bij de sekretaris worden ingediend. -

3. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is -
de betrokkene geschorst, evenwel met dien verstande dat 
hij bevoegd is de algemene vergadering, waarin op het -
beroep wordt beslist, tijdens de behandeling van het -
beroep bij te wonen en dan het woord te voeren. Hij ---
heeft echter geen stemrecht. ------------ --------------

----------------------- SCHORSING ------------------------
Artikel 7. -----------------------------------------------
1. In de gevallen, genoemd in artikel 6 lid l onder d, kan 

het bestuur een lid als zodanig schorsen voor ten hoog
ste drie maanden, indien het bestuur niet voldoende --
termen aanwezig acht om tot ontzetting te besluiten. --

2. Voor de schorsing van bestuursleden wordt verwezen naar 
het bepaalde in artikel 10. --------------------------

--------------- RECHTEN EN VERPLICHTINGEN ----------------
Artikel 8. --------------- ------------ - - ----------- -------
1. Overminderd het overigens bij de wet of deze statuten -

bepaalde, hebben de leden het recht om van de door het 
bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van -
de vereniging gebruik te maken. .-:.=.::.:: -------------------

2. De door de leden en aspirantlede n verschuldigde- -----
kon t r i but i es en overige bijdragen worden vastgesteld -
door de algemene vergadering. De l eden , aspirant l eden 
en senior leden kunnen in ca tegorieën worden ingedee l d 
die een verschillende bi j drage betalen . Tevens kan de 
algemene vergadering besluiten dat bij de aanvang van 
het lidmaatschap een door haar vast te stellen ------
inschrijfgeld verschuldigd wordt . --------- - --- --- --- -



3. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum -
uiterlijk aan de financiële verplichtingen moet zijn --

voldaan. ------- --------- - ------------------------ -----
4. Personen van wie het lidmaatschap aanvang heeft genomen 

of is geeindigd of die zijn geschorst, zijn over het -
jaar , waarin de aanvang, het einde of de schorsing ---
plaats vindt, de kontributie voor het geheel verschul-

digd, tenzij het bestuur anders besluit. --------------
5. Deze en andere verplichtingen kunnen bij reglement na-

der worden uitgewerkt casu quo worden opgelegd. -------
------------------------ BESTUUR ----------------------- 
Artikel 9. -----------------------------------------------
1. De leiding van de vereniging, het beheer harer geldmid-

delen en het toezicht op het asiel berusten bij het be-

stuur . ------------------------------------------------
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van 

overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren -
van registergoederen. Het bestuur is zonder toestemming 
van de algemene vergadering niet bevoegd te besluiten -
tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereni- -
ging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar ver- -
bindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot ze
kerheidstellling voor een schuld van een derde ver- ---

bindt. --------------- ---------------------------------
3. Het bestuur benoemt en ontslaat alle personeel voor het 

asielbedrijf of voor de administratie benodigd en re- -
gelt hun werkzaamheden en bezoldigingen. --------------

4. Het bestuur is bevoegd om het bepaalde in artikel 9, -
lid 3 , en de dagelijkse gang van zaken op het asiel, te 
delegeren aan een derde. ------------ -----------------

Artikel 10. 

1. Het bestuur bc!Staat uit tenminste drie en ten hoogste ~e,·cn leden. 
De benoeming van bestuursleden geschiedt 

door de algemene vergadering uit een door het bestuur 
opgemaakte bindende voordracht. ---------------------
Aan een dergelijke voordracht kan het bindend karakter 
ontnomen worden door een besluit van de algemene - -- -
vergadering, genomen met een twee/derde meerderheid -
der uitgebrachte stemmen op een algemene vergadering. 
De funkties worden in onderling overleg door het -- - - 
bestuur verdeeld. Slechts leden van de vereniging zi j n 
verkiesbaar als bestuursleden. De bestuursleden worden 
geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene --
vergadering, genomen met ten minste twee/derde - - -- - -
meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een ------
vergadering, waarin ten minste eenhonderd (100) -----
stemgerechtigde leden aanwezig cf vertegenwoordigd ---



.. 

zijn. ------------------------------------------------
Een bestuurslid kan bovendien geschorst en ontslagen -
worden op voorstel van oe overige bestuursleden met -
algemene stemmen. Een algemene vergadering bijeen te -
roepen binnen twee maanden beslist met gewone -------
meerderheid van stemmen over de handhaving van de ---
schorsing en/of eventueel ontslag. ------------------
Tegen een besluit tot schorsing van een bestuurslid -
staat geen beroep open. ---------------------------- --

2. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie 
jaar. Aftredende bestuursleden zijn terstond ----------

herkiesbaar. --- ------ ---------- -------- ------------- - -
3. Nieuw benoemde bestuursleden nemen op het rooster van - · 

aftreden de plaats van hun voorgangers in. ------------
4. Oe schorsing van een bestuurslid die niet binnen drie -

maanden wordt gevolgd door ontslag eindigt door verloop 

van die termijn. ------------------------- -------------
5 . Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging 

houdt tevens in de schorsing als bestuurslid. Het einde 
van het lidmaatschap houdt tevens het einde van het ---

bestuurslidmaatschap in. - - ------------- ------------- --
6. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen. 
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door over- ---

lijden, door het bereiken van de leeftijd van --------
tweeënzeventig ( 72 ) jaar, door het verlies van het ---
vrije beheer van het vermogen, en door het einde van -
het bestuurslidmaatschap van een andere dierenbescher
mingsorganisatie namens welke men bestuurslid is. -----

8 . Bij een vakature in het bestuur wordt binnen twee ----
maanden een algemene vergadering gehouden ter vervul- -
ling daarvan , tenzij het bestuur besluit met de ------
vervulling te wachten tot de eerstvolgende algemene ---

vergadering . ---------- --------------------------------
------------ -------VERTEGENWOORDIGING - - - ----------------

Artikel 11. - ------------------------------ ------ ---------
1. De vereniging wordt in en buiten rechte ---------------

vertegenwoordigd door het bestuur. --------------------
2. Oe bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan 

tenminste twee gezamenlijk handelende bestuursleden --
onder wie de voorzitter of de sekretaris of de penning-

meester. ------------- --- ------------- ----------- ------

----- --------- --- BESTUURSVERGADERINGEN -------- ----------
Artikel 12. ----- -----------------------------------------
1. De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuurs- ---

vergadering wordt gehouden. Hij is verplicht deze ----
bijeen te roepen op verzoek van tenminste twee --------

bestuursleden. - - ----- - - - ---------------------------- --
2. De voorzitter stelt de agenda vast. Hij is verplicht --

een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op ----
verzoek van tenminste twee bestuursleden. -------------



De sekretaris houdt notulen bij, tenzij het bestuur ---
3. 1 besluit te volstaan met een besluitenlijst. De notu en 

casu quo de besluitenli]st worden/ wordt door het ------

bestuur vastgesteld. ----------------------------------
-----------------ALGEMENE VERGADERINGEN-----------------

Artikel 13. ------------- ---------------------------------
1 . Tenminste éénmaal per jaar wordt binnen zes maanden na 

afloop van het boekjaar een algemene vergadering -----
gehouden ( jaarvergadering in de gemeente Hilversum). --

2 . Een algemene vergadering wordt voorts gehouden krach- -
tens een besluit van het bestuur, met dien verstande -
dat zij tot bijeenroeping van een vergadering verplicht 
is indien tenminste vijftig leden -of zo er minder dan 
vijfhonderd (500) leden zijn een zodanig aantal leden -
als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende -----
gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering-, -
onder nauwkeurige opgave van de te behandelen --------
onderwerpen schriftelijk aan het bestuur verzoeken een 
vergadering te beleggen. Indien het bestuur aan een --
dergelijk verzoek geen zodanig gevolg geeft dat de ---
vergadering binnen vier weken plaats vindt, zijn de --
verzoekers bevoegd zelf tot bijeenroeping over te gaan, 
daartoe de ledenadministratie te raadplegen een agenda 
vast te stellen en de voorzitter van de vergadering aan 

te wijzen. --------------------------------------------
3 . De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van -

het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter wijst -
het bestuur uit zijn midden een persoon aan die de ---
vergadering zal leiden. Een en ander met inachtneming -
van het bepaalde in lid 2 van dit artikel. ------------

4. Ieder gewoon lid , erelid, seniorlid en aspirantlid dat 
niet is geschorst heeft toegang tot de algemene -----
vergadering en heeft de bevoegdheid aldaar het woord -
te voeren en voorstellen te doen mits een en ander --
rechtstreeks betrekking heeft op agendapunten . -------

5. Ieder gewoon lid , erelid en seniorlid heeft één stem.
Een lid kan zijn stem door een - naar het oordeel van 
de voorzitter rechtsgeldig - schriftel ij k daartoe - --
gemachtigd ander lià uitbrengen. Een lid is slechts - 
gerechtigd namens tv1ee andere leden te stemmen . -----
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----------- - AGENDA VA~ DE ALGEMENE VERGADERING _~~~~-~~~~~~~ 
~rtikel 14. --------------------~------------ . __ _ 

1 0 
nda van de jaarvergaderlng bevat tenmlnste de 

. e age ---------------------------volgende punten~ ----------
a verkiezing van bestuurs l eden; -------------------- -

b~ jaarverslag door het bestuur ove: ~=~-:~~==~~=~-=== 
boekjaar;------------------------ - · 

financieel j aarverslag over het afgelopen .bo~kJaar; 
~· rslag van de bevindingen van de kaskommlssle of -
·v~~ de controlerend accountant;--~------------------

b 
·ng kaskommissie en/of reglsteraccountant. --

e. enoeml 

2
. De agenda van een algemene vergaaer~nghwv·u~ vver~gens 

door het bestuur vastgesteld, met inac tnem~ng van ---
hetgeen in dit artikel is bepaald. Op een daar~oe ----
strekkend schriftelijk verzoek van tenminste v~jftig -
leden zal een punt op de agenda van de jaarlijkse - - --
algemene vergadering geplaatst moeten worden: een ----
der elijk verzoek zal tenminste zeven dagen voor de dag 
vangoproeping van de vergadering schriftelijk bij de-
sekretaris van het bestuur worden ingediend. --------- -

------- ----OPROEPING TER ALGEMENE VERGADERING----- ------

Artikel 15. -------------- --------------------------------
1. De algemene vergaderingen worden door de zorg van de --

sekretaris bijeengeroepen door middel van een schrif- -
telijke kennisgeving, welke aan de leden wordt toege- -
zonden, tenminste vijftien dagen tevoren, de dag van -
oproeping en vergadering niet meegerekend . ----- --- -- - -

2. De kennisgevingen bevatten de vermelding van tijd en -
plaats van de te houden vergadering, alsmede de agenda. 

3. Indien aan een verzoek, als bedoeld in artikel 13 lid -
2, binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, --
kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan 
op de wijze als is bepaald in lid 1 van dit artikel 15. 

------- BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE VERGADERING --------

Artikel 16. ------------------- - - -------------------------
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van -

de voorzitter van de vergadering , dat door de verga- -
dering een besluit is genomen, is beslissend. --------
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, 
voorzover 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 er van ---
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer 
de meerderheid der vergadering of, indien de oorspron
kelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk -----
geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt . 
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen -

van de oorsppronkelijke stemming. --------- ---------- - -
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3. Alle besluiten van de algemene vergadering worden ----
genomen bij volstrekte meerderheid van geldig uitge- -
brachte stemmen, tenzij i n de wet of deze statuten ---
anders is bepaald. Ongeldige en blanke stemmen worden -
geacht niet te zijn uitgebracht. ----------------------

4 . Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken --

mondeling , tenzij de voorzitter of de algemene verga- -
dering anders besluit. --------------------------------

5 . Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. ----
Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte 
meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming -
plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen -
op zich verenigden. Indien bij de tweede stemming de -
stemmen staken, dan beslist het lot. ------------------

6. In een algemene vergadering waarin niet alle leden ---
aanwezig zijn, kunnen alleen rechtsgeldig besluiten --
genomen worden over onderwerpen die uitdrukkelijk op de 
agenda geplaatst zijn , dan wel daar rechtstreeks ------
betrekking op hebben. --------------------------------
Een uitzondering op deze regel geldt indien een zodanig 
besluit is genomen of een zodanig benoemde is gekozen -
met minstens twee/ derde van het aantal geldig uitge- -
brachte stemmen - blanke stemmen daaronder niet begre
pen - en naar aanleiding van een voorstel dat naar het 
oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, -
mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of 
ontbinding der vereniqinq . ----------------------------

REGLEMENTEN / AN BI 

:\rtikel 17. 

I. Het besruuris bevoegd met inachtneming ,·an het bepaalde in de7.e statuten 

reglementen vast te stellen, waarin nadere uitwerking nn rechten, plichten en regels van 

de ,·creniging kunnen \\·orden nstgelegd. 

2. Het bestuur is vcrplicht jaarlijks de jaarstukken, het beleidsplan en de andere financiële 

gege,·ens en de wijziging \·an de samenstelling ,·an het bestuur te publiceren op haar 

website. 

3. De vereniging houdt niet meer nrmogen aan dan redelijkerwiJs nodig is voor het werk 

nn de ,·ereniging. Overschotten 7ullen worden besteed m·ereenkomstig de doelstelling 

nn de ,·erei1Ït!in1?. 

------------------- STATUTENWIJZIGING --------------------
Artikel 18. ----------------------------------------------
1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van -

de algemene vergadering, genomen met een meerderheid -
van tenminste twee/ derde van de geldig uitgebrachte ---

stemmen. ----------------------------------------------



.. 

2. In de statuten kan geen wijziging worden gebracht dan -
door een besluit van een algemene vergadering, waartoe 
is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging --
van de statuten zal worden voorgesteld. --------------
De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering 
bedraagt tenminste zeven dagen. -----------------------

3. Tenminste vijf dagen vóór de vergadering moet een ----
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen ---
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe ----
geschikte plaats voor de leden ter inzage liggen tot na 
afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 

4. oe wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan -
een notariële akte is opgemaakt. ---------------------

ONTBINDING 

.\rtikel 19. 

1. Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 18 leden I, 2 en 3 ,-an 

oYereenkomstige toepassing. 

" Een eYentueel batig saldo zal worden bestemd ten behoen~ ,·an een fiscaal erkende 

algemeen nut beogende rechtspersoon (.\1'\RI), die een soortgelijke doelstelling heeft of ,·an 

een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt 

en die een soortgelijke doelstelling heeft. 

3. i'\ a ontbinding geschiedt de ,-ereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot 

ontbinding anderen tor \·creffenaars zijn aangewezen. 

-t-. 1'\a afloop Yan de Ycreffcning blijnn de bocken en bescheiden ,-an de ontbonden Yerenigi.ng 

gedurende de bij de wet n >orgeschrc\·cn termijn onder berusting nn de door de 

,·ercffcnaars aangewezen persoon. 

5. Op de ,·ercffening zijn cn·erigens de bepalingen nn Titel 1, Bock 2 ,·an het Burgerlijk 

\\'etboek ,·an toepassing. 

SLOTBEPALINGEN 

I. In alle geYallen waarin deze statuten niet ,·oorzien, beslist de algemene ,·crgadering. 

" Onder schriftelijk wordt in deze statuten nrstaan elk Yia de gangbare communicatiekanalen 

oYergebracht bericht, waarnn uit geschrift blijkt. 

II<>R . .;T &\ \"'-l>l GR\.\l·l· 




