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STATUTENWIJZIGING VERENIGING 
 
Heden, de negentiende december tweeduizendzes, verscheen voor mij, Meester Frederik -  
Ton, notaris te Culemborg: --------------------------------------------------------------------------  
de heer Gijsbertus Wouterus Maria van Raaij, legitimatie rijbewijs nummer ------------  
3135031323, afgegeven te Culemborg op dertig juni negentienhonderd acht en negentig, -  
wonende te 4105 WR Culemborg, Ooiervaarlaan 8, geboren te Culemborg op zeventien --  
februari negentienhonderd vijf en veertig, gehuwd; ----------------------------------------------  
in deze akte handelend als bestuurder van de vereniging: Vereniging Pay Back, statutair  
gevestigd te Arnhem, en kantoorhoudende te 3438 CM Nieuwegein, Klaroen 3, inge ------  
schreven in het handelsregister onder nummer 09130766, hierna ook te noemen: "de ver -  
eniging", en in die hoedanigheid bevoegd op grond van artikel 21 lid 4 van de statuten van  
de vereniging om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.-----------------------  
De verschenen persoon verklaarde dat: -------------------------------------------------------------  
- de vereniging werd opgericht op een oktober tweeduizendtwee; --------------------------  
- de statuten van de vereniging werden vastgelegd bij notariële akte verleden op vijf ---  

maart tweeduizenddrie voor een waarnemer van Meester Klaas-Albert Veerbeek, no -  
taris te Nijmegen;---------------------------------------------------------------------------------  

- de statuten van de vereniging zijn daarna niet gewijzigd.-----------------------------------  
De bestuursraad van de vereniging heeft in de vergadering gehouden op vijf november ---  
tweeduizendvijf en in de vergadering gehouden op drie en twintig oktober tweeduizendzes  
besloten de statuten te wijzigen; van deze besluiten blijken uit de aan deze akte gehechte  
stukken van de notulen deze vergaderingen. -------------------------------------------------------  
STATUTENWIJZIGING --------------------------------------------------------------------------  
De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging dat -  
de gewijzigde statuten met ingang van vandaag luiden als volgt:-------------------------------  
Naam en Zetel------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 1-------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Payback.------------------------------------------  
2. Zij is gevestigd te Arnhem.------------------------------------------------------------------------  
3. De vereniging is opgericht op één oktober tweeduizendtwee.--------------------------------  
Doel -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 2-------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het doel van de vereniging is: ------------------------------------------------------------------  
 a. Materiële belangenbehartiging: -----------------------------------------------------------  
  Bij het afwikkelen van opgelopen en nog op te lopen schade tengevolge van aan -  

gekochte financiële producten. ------------------------------------------------------------  
  Het verlenen van toepasbare hulp en financiële ondersteuning daar waar het be---  

stuur dit noodzakelijk acht. ---------------------------------------------------------------  
 b. Immateriële belangenbehartiging: --------------------------------------------------------  
  Het verstrekken van ter zake doende informatie; omtrent ondersteuning en be ----  

middeling bij en in externe geschillen en hulpverleners. ------------------------------  
 c. Het bevorderen van procedures.-----------------------------------------------------------  
 d. Tevens al hetgeen, dat in de ruimste zin van het woord toepasselijk dan wel be ---  

vorderlijk is voor een adequate behartiging van de belangen van de leden. --------  
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: ----------------------------------------------  
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 a. het plegen van overleg met consumentenorganisaties, toezichthouders, de betrok-  
ken intermediairs, bancaire instellingen of verzekeraars;------------------------------  

 b. het betrekken van de media ter voorkoming, preventie en veranderingen van mis-  
standen;---------------------------------------------------------------------------------------  

 c. overleg met politieke partijen;-------------------------------------------------------------  
 d. het onderhouden van een internetsite; ----------------------------------------------------  
 e. het voeren van acties;-----------------------------------------------------------------------  
 f. het ontwikkelen van alternatieve concepten en oplossingen;--------------------------  
 g. het instellen van rechtsvorderingen als bedoeld in artikel 3:3O5a van het Burger -  

lijk Wetboek en artikel 6:240 van het Burgerlijk Wetboek; ---------------------------  
 hierbij zo mogelijk voortdurend bijgestaan door juridische adviseurs.--------------------  
LEDEN -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 3.------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien  

jaar hebben bereikt en rechtspersonen. --------------------------------------------------------  
2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opge -  

nomen. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
BEGUNSTIGERS-------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 4.------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te ----  

steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage. ------  
2. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of  

krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.-------------------------------------------  
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP ------------------------------------------------------------  
Artikel 5.------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het lidmaatschap eindigt: -----------------------------------------------------------------------  
 a. door de dood van het lid; is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt  

haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan; ------------------------------------  
 b. door opzegging door het lid;---------------------------------------------------------------  
 c. door opzegging door de vereniging. ------------------------------------------------------  
  Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het  

lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen --  
tegenover de vereniging niet nakomt, en wanneer redelijkerwijs van de vereni----  
ging 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 der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke  
wijze benadeelt. -----------------------------------------------------------------------------  

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.---------------------------------  
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schrif  

telijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van --  
een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk ----  
worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd  
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. -------------------------------------------  

4. Opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen  
op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. ----  
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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 bestuur.--------------------------------  
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 zes weken na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open --  
op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het be -  
sluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en han-  
gende het beroep is het lid geschorst.----------------------------------------------------------  

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniet -  
temin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders be  
slist. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN V AN BEGUNSTIGERS----------  
Artikel 6.------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds ---  

door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lo ---  
pende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd. ---------------------------------  

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. -----------------------------  
JAARLIJKSE BIJDRAGEN-------------------------------------------------------------------------  
Artikel 7.------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage,  

waarvan het bedrag door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen  
daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. -------  

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van -  
de verplichting tot het betalen van de bijdrage te verlenen.---------------------------------  

3. De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies en bijdragen van leden en ---  
gedupeerden. --------------------------------------------------------------------------------------  

4. De vereniging heeft geen winstoogmerk. -----------------------------------------------------  
RECHTEN BEGUNSTIGERS ----------------------------------------------------------------------  
Artikel 8.------------------------------------------------------------------------------------------------  
Behalve de overige rechten die aan begunstigers bij of krachtens deze statuten worden ----  
toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te  
wonen.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
BESTUUR----------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 9.------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die door de algemene vergadering ---  

worden benoemd uit de leden. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de alge -  
mene vergadering.--------------------------------------------------------------------------------  

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, --  
behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van een voordracht zijn bevoegd --  
zowel het bestuur als een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van -  
tenminste één/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering. De voor------  
dracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een -  
voordracht door de leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het  
bestuur worden ingediend. ----------------------------------------------------------------------  
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3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten ----  
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ---  
vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden -  
tegenwoordig of vertegenwoordigd is. --------------------------------------------------------  

4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig --  
het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontne ----  
men, dan is de algemene vergadering vrij in de keus. ---------------------------------------  

5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voor--  
drachten. -------------------------------------------------------------------------------------------  

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - PERIODIEK LIDMAATSCHAP – SCHOR----  
SING ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 10. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde  

door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. De algemene vergade -  
ring besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van tenminste twee/ derde -  
van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd --  
wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. ------------  

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaren na zijn benoeming af, volgens een door het -  
bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is drie keer onmiddellijk ---  
herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de  
plaats van zijn voorganger in.-------------------------------------------------------------------  

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: -----------------------------------------------------  
 a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging. ---------------------------  
 b. door bedanken door de bestuurder. -------------------------------------------------------  
BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR---------------------  
Artikel 11. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.  

Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. -----------------------  
 Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. ----------------------------------------  
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opge------  

maakt, die door het bestuur in die vergadering of in zijn eerstvolgende vergadering --  
worden vastgesteld en ten bewijze daarvan door de voorzitter en de secretaris worden  
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 beslis -  
send.------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Bij reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluit --  
vorming door het bestuur worden gegeven.---------------------------------------------------  

BESTUURSTAAK - BESTUURSBEVOEGDHEID---------------------------------------------  
Artikel 12. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen  

van de vereniging.--------------------------------------------------------------------------------  
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het  

is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin  
de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. -----------------  

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn  
taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. --------  
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4. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, ver -----  
vreemden 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 ver -----  
bindt. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot: ----  
 a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven -  

van onroerende zaken;----------------------------------------------------------------------  
 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 vaststellingsovereenkomsten;------------------------------------------  
 e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, -  

doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het -  
nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden; -------------------  

 f. het sluiten wijzigen van arbeidsovereenkomsten.---------------------------------------  
 Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep wor---  

den gedaan.----------------------------------------------------------------------------------------  
VERTEGENWOORDIGJNG------------------------------------------------------------------------  
Artikel 13. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. ------------------------------------------------  
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan: ---------------------------------  
 - twee gezamenlijk handelende bestuursleden. -------------------------------------------  
3. De beperking als bedoeld in artikel 12 lid 4 is ook een beperking in de vertegenwoor -  

digingsbevoegdheid, doch kan slechts door de vereniging worden ingeroepen. ---------  
ALGEMENE VERGADERINGEN-----------------------------------------------------------------  
Artikel 14. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Aan de algemene vergadering komen de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet --  

door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.--------------------------------  
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene  

vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder -----  
meer aan de orde:---------------------------------------------------------------------------------  

 a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 19 met het --  
verslag van de aldaar bedoelde commissie;----------------------------------------------  

 b. de benoeming van de in artikel 19 genoemde commissie voor het volgende vere -  
nigingsjaar;-----------------------------------------------------------------------------------  

 c. voorziening in eventuele vacatures; ------------------------------------------------------  
 d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de -  

vergadering.----------------------------------------------------------------------------------  
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wense -  

lijk oordeelt.---------------------------------------------------------------------------------------  
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek -onder opgave van de te behandelen on --  

derwerpen- van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen -  
van één/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering verplicht tot het bij-  
eenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier we -  
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ken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen na ontvangst geen gevolg wordt --  
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping --  
overeenkomstig artikel 15 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vere  
niging gevestigd is veel gelezen blad. ---------------------------------------------------------  

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING. --------------------------------------------  
Artikel 15. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, onverminderd -  

het hiervoor in artikel 14 lid 4 bepaalde. De oproeping geschiedt schriftelijk, dan wel  
door middel van elektronische post (email), aan de adressen van de leden volgens het  
ledenregister bedoeld in artikel 3. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste --  
zeven dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend. ----------  

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, alsmede de plaats -  
en het tijdstip van de vergadering, onverminderd het bepaalde in artikel 20. ------------  

TOEGANG EN STEMRECHT----------------------------------------------------------------------  
Artikel 16. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, alle aspi--  

rant leden en allé begunstigers. -----------------------------------------------------------------  
 Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.---------------------  
2. Over toelating van andere dan de in lid l bedoelde personen beslist de algemene ver --  

gadering--------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. --------------------------  
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. --  
VOORZITTERSCHAP – NOTULEN--------------------------------------------------------------  
Artikel 17. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of --  

zijn plaatsvervanger. -----------------------------------------------------------------------------  
 Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursle-  

den door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in  
het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. -------------------  

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door  
de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de algemene ---  
vergadering in die vergadering of in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld  
en ten bewijze daarvan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend. Zij die  
de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde  
doen opmaken.------------------------------------------------------------------------------------  

 De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden ge-  
bracht.----------------------------------------------------------------------------------------------  

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING -----------------------------  
Artikel 18. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de ver -  

gadering 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 daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de -----  
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk -  
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of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze ---  
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. -----  

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de al -  
gemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stem --  
men. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.--------------------------  
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft ver--  

kregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een -----  
tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. -----------------------------  

 Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden her------  
stemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkre --  
gen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. ----------------------  

 Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt  
telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd,  
evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het gering--  
ste aantal stemmen is uitgebracht.--------------------------------------------------------------  

 Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één per--  
soon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de --  
nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. ----------------------  

6. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie  
van beiden is gekozen.---------------------------------------------------------------------------  

 Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, ---  
dan is het verworpen. ----------------------------------------------------------------------------  

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stem----  
ming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. ----  

 Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. ---------------------  
 Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke ---  

stemming verlangt. -------------------------------------------------------------------------------  
8. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, --  

kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle  
aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot  
ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorge-----  
schreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden  
van vergaderingen of een daarmee verband' houdende formaliteit niet in acht geno----  
men. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING ----------------------------------  
Artikel 19. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.-------------------------------------------  
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aante -  

keningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen --  
worden gekend. -----------------------------------------------------------------------------------  

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van -  
het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene verga -  
dering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van  
baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar ge ---  
voerd bestuur. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de  
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen  
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melding gemaakt. Na verloop van de termijn in de eerste volzin van dit lid vermeld --  
kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. ----  

4. Jaarlijks benoemt de algemene vergadering uit de leden een commissie van tenminste  
twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onder--  
zoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ver -  
gadering verslag van haar bevindingen uit. ---------------------------------------------------  

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkun --  
dige kennis, dan kan deze kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het  
bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te ver------  
schaffen, 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 vergadering worden ---  
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. -----------------  

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, zeven jaren lang te  
bewaren. -------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Indien erbij opheffing van de vereniging sprake is van een batig saldo dan wordt dit -  
niet onder de leden verdeeld. -------------------------------------------------------------------  

STATUTENWIJZIGING-----------------------------------------------------------------------------  
Artikel 20. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering 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 -----------------------------------  

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot  
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering --  
een afschrift van dat voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opge ----  
nomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop -  
van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als  
hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden. -----------------------------------------------  

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte ---  
stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig  
of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegen ----  
woordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroe--  
pen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de -  
orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan  
worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitge ---  
brachte stemmen. ---------------------------------------------------------------------------------  

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is --  
opgemaakt. Tot het (doen) ondertekenen van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. ----  

ONTBINDING-----------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 21. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.  

Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige  
toepassing.-----------------------------------------------------------------------------------------  

2. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van  
haar vermogen nodig is. -------------------------------------------------------------------------  

 De vereffening geschiedt door het bestuur. ---------------------------------------------------  
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3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van  
kracht.----------------------------------------------------------------------------------------------  

4. De algemene vergadering stelt, bij haar in het eerste lid van dit artikel bedoelde be----  
sluit, de bestemming voor het batig saldo vast.-----------------------------------------------  

 Dit batig saldo kan aan een charitatief doel worden geschonken of aan de leden naar -  
rato van hun inbreng worden teruggestort.----------------------------------------------------  

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vereniging ge--  
durende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.--------------------------------  

REGLEMENT -----------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 22. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De algemene vergadering kan één of meer reglementen vaststellen, waarin onderwer -  

pen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.--  
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten.------------------  
3. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te  

heffen.----------------------------------------------------------------------------------------------  
4. Op besluiten tot vaststelling, tot wijziging en tot opheffing van een reglement is het --  

bepaalde in artikel 20 leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.------------------  
ONVOORZIENE GEVALLEN ---------------------------------------------------------------------  
Artikel 23. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. --  
EINDE EERSTE VERENIGINGSJAAR ----------------------------------------------------------  
Tenslotte verklaarde de verschenen persoon dat het eerste verenigingsjaar van de vereni --  
ging is geëindigd op een en dertig december tweeduizendtwee. -------------------------------  
De comparant is mij, notaris, bekend; zijn identiteit is door mij, notaris, aan de hand van -  
het hiervoor vermelde en daartoe bestemde document vastgesteld. ----------------------------  
Waarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Culemborg, op de datum in het hoofd -  
dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting aan -  
de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben  
genomen en op volledige voorlezing van het geheel geen prijs te stellen; na beperkte voor  
lezing is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend. ---------------------------  
  


