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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Betreft:Noordelijke Vastgoedsociëteit

Heden,acht oktobertweeduizendvijftien, verschenenvoor mij, mr. Jaap-JanPlas, notariste
Groningen:.~~~~------------------------1.

de heer DethmerKristiaanKupers,geborente Delfzijlap veertienseptember---negentienhonderdvijfenzeventig,
wonendete 9636 AD Zuidbroek,Kerkstraat92, houder
van een paspoortmet nummerNUJ7J49JO,geldigtot twee augustustweeduizend-~
achttien;----------------------------

2.

de heer Derk Wolters,geborente Groningenop veertienjunil---------negentienhonderddrieëntachtig,
wonendete 9724 LX Groningen,JoachimAltinghstraat
20 a, houdervan een rijbewijsmet nummer4591594901,geldigtot vijfentwintigoktober
tweeduizendéénentwintig,----------------------

te dezen handelendals bestuursledenvan de vereniging:Noordelijke Vastgoedsociëteit,
statutairgevestigdin de gemeenteGroningenen kantoorhoudendete 9721 AA Groningen,
Hereweg93, ingeschrevenin het handelsregisteronder nummer02077364,hiernaook tenoemen:vereniging.-------------------------

CONSIDERANS-~~--------------------------------------De comparanten,handelendals gemeld,gaven vooraf te kennen:---------dat de verenigingwerd opgerichtop zevenentwintigmei tweeduizendtwee bij akte~verledenvoor mr. G.H. Smith, destijds notariste Groningen;---------dat de statutenvan de vereniginglaatstelijkzijn gewijzigdbij akte op vijf juni----tweeduizendnegen,verledenvoor mr. J.J. Plas, notariste Groningenen nadienniet~
zijn gewijzigd;-------------------------dat bij algemeneledenvergaderingvan de verenigingvan tien april tweeduizendvijftien
een besluit is genomenom de statutengedeeltelijkte wijzigen,welk besluitis,---vastgelegdin de notulenwaarvaneen kopie als Bijlage 1 aan deze akte is gehecht;dat met betrekkingtot de onderhavigestatutenwijzigingis voldaanaan de vereisten-voor het wijzigenvan de statutenzoals deze zijn opgenomenin artikel 18 van de--statutenvan de vereniging;--------------------dat blijkensartikel 18 van de statutenvan de verenigingieder bestuurslidafzonderlijkbevoegdis tot het doen verlijdenvan de akte van statutenwijziging
. -------
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WIJZIGING STATUTEN------------~-------Decomparanten,
handelend
alsgemeld,
verklaarden
teruitvoering
vangenoemd
besluit,
bij
dezede statuten
vande vereniging
gedeeltelijk
te wijzigen
endeoverigeartikelen
vandestatuten
ongewijzigd
in standte laten.-------------------Deartikelen
3 lid 1, 5 lid 2 en6 lid 2 vandestatuten
worden
zodanig
gewijzigd
datdezena
wijziging
luidenalsvolgt:------------------------Wijziging A.----------------------------Artikel3 lid 1 wordtgewijzigd
enluidtvoortaan
alsvolgt------------1.

Ledenvandevereniging
kunnen
zijnondernemers,
werknemers,
bestuurders
en/of-vertegenwoordigers
vanondernemingen,
bedrijven,
kantoren,
(overheids)instellingenen kenniscentra
diewerkzaam
zijnin-, betrokken
zijn bij-of belanghebben
bij (de-ontwikkeling
van)hetvastgoed.--------------------Dewerkkring
vandeledendientte zijngelegenin de provincies
Groningen,
FrieslandenDrenthe.---------------------------Ledenkunnen
uitsluitend
toetreden
indienzij jongerzijndanveertigjaar.------

Wijziging B.----------------------------Artikel5 lid 2 wordtgewijzigd
en luidtvoortaan
alsvolgt:------------2.

Hetbestuur
draagter zorgvoordatnietmeerdantienledenuiteenzelfde
categorie-.-.
gelijktijdig
lid vandevereniging
zijnen perwerkgebied
of specialisrne
af te zonderengedeelte
vaneenonderneming,
bedrijf,kantoor,
overheidsinstelling
of kenniscentrumnietmeerdantweepersonen
lid vande vereniging
zijn.Hetvorenstaande
geldtniet-voorde categorie
'vijfenveertig
jaaren ouder'.--------------~
Deledenwordenzoveelmogelijk
overeenkomstig
hunwerkterrein
doorhetbestuur-ingedeeld
overdenavolgende
categorieën:---------------projectontwikke!ing;----------------------woningmakelaardij;-----------------------bedrijfsmakelaardij;----------------------~
vastgoedbeleggjng;----------------------~
notariaat;--------------------------advocatuur;-------------------------accountancyffiscalisten;---------------------woningenbouw
(verenigingenfcoöperaties/stichtingen);·~---------overheid
(provincie,
gemeente,
rijksgebouwendienst);-----------
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architectuur;-------------------------bank-enfinanciële
sector;,--------------------bouwbedrijven;------------------------adviesbureaus;-------------------------vijfenveertig
jaarenouder;---------------------overigrelevant.---------------------------Wijziging C.---------------------------Artikel6 lid 2 wordtgewijzigd
en luidtvoortaan
alsvolgt------------2.

Opzegging
namens
devereniging
geschiedt
doorhetbestuuL----------

Slotverklaring
van decomparanten---------------------Decomparanten
hebben
tenslottenogverklaard:--------------------1.

datzij en de bij de aktebetrokken
partijtijdigvóórhetverlijden
van deaktede----gelegenheid
hebben
gekregen
om kenniste nemenvan de inhoudvandeakte;---

2.

datzij kennishebbengenomen
vande inhoudvandeakte;en---------

3.

datzij instemmen
metbeperkte
voorlezing
vande akte.---------------

Slotverklaring
van denotaris-----------------------~
Decomparanten
zijnmij,notaris,bekend.--------------------~
WAARVANAKTE------------------------------------~------Deakteis verleden
te Groningen
op dedatumin hethoofdvande aktevermeld.---Alvorens
tot hetverlijden
vandeaktete zijnovergegaan
hebik, notaris,
dezakelijke
inhoud
vandeaktemedegedeeld
aandecomparanten
en hebik, notaris,decomparanten
een--toelichting
daaropgegeven.
Voortshebik, notaris,de comparanten
gewezen
opde·--gevolgen
dievoor partijenof éénof meervanhenvoortvloeien
uitde inhoudvandeakte.Degedeelten
van deaktediekrachtens
wetvoorgelezen
dienente wordenzijndoormij,notaris,voorgelezen aandecomparanten
. --------------------~
Vervolgens
is deakteonmiddellijk
na diebeperkte
voorlezing
ondertekend
doord=---comparanten
en onmiddellijk
daarnadoormij,notaris
. ---------------Volgtondertekening.
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UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.

TRIP • ADVOCATEN & NOTARISSEN

DE ONDERGETEKENDE,

mr. Jaap-Jan Plas, notaris te Groningen,
verklaart hierbij dat hierna volgt de

DOORLOPENDE TEKST

van de statuten van

Noordelijke Vastgoedsociëteit,

waarin is verwerkt de akte van statutenwijziging verleden op
8 oktober 2015 voor ondergetekende notaris.
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DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN

Betreft:Noordelijke Vastgoedsociëteit (per8 oktober2015)

STATUTEN~----------------------------------------------------NAAMENZETEL----------~------------------------------------Artikel1.
De verenigingdraagtde naam:Noordelijke Vastgoedsociëteit.-------~---De zetelvan de verenigingis gelegenin de gemeenteGroningen.-----------

DOEL~---------------------------------------------------------ArtikeI2.-------------------------------De verenigingheeftten doel:------------------------1.

het bevorderen
van zakelijkeen/ofinformelecontactentussenhaarleden,alsmedehet--verschaffenvan informatievan en doorhaarledenomtrent(ontwikkelingen
van)het----vastgoedin Nederlandin het algemeenen hetvastgoedin de provinciesGroningen,----Frieslanden Drenthein het bijzonder.-------------------De verenigingheeftvoortsten doel al hetgeenmeteenen anderrechtstreeks
of zijdelingsverbandhoudtof daartoebevorderlijk
kan zijn,allesin de ruimstezin van hetwoord.-----

2.

De verenigingtrachthaardoelondermeerte verwezenlijken
door:--------a.

hetten behoevevan de hiervoorin lid 1 omschreven
doelstelling
organiseren
doorenvoor haarledenvan (informele)bijeenkomsten,
excursies,voordrachten,
lezingen,-symposiaen werk-en projectbezoeken;-----------------

b.

het houdenvanvergaderingen
. ---------------------

LEDEN

Artike!3.
1.

Ledenvan de verenigingkunnenzijnondernemers,
werknemers,
bestuurders
en/of--vertegenwoordigers
vanondernemingen,
bedrijven,kantoren,(overheids)instellingen
enkenniscentra
die werkzaamzijn ln-, betrokkenzijn bij- of belanghebbenbij (de ontwikkeling
van)het vastgoed.---------------------------Dewerkkringvande ledendientte zijn gelegenin de provinciesGroningen,
FrieslandenDrenthe.----------------------------~
Ledenkunnenuitsluitendtoetredenindienzij jongerzijndanveertigjaar.--------~

2.

Hetbestuurhoudteen registerwaarinde namenen adressenvanalle ledenzijn----opgenomen.----------------------------

-2-

ERE-LEDEN
ArtikeI4.-------------------------------a.

Ere-leden
zijnzij diezichjegensdevereniging
bijzonder
verdienstelijk
hebben
gemaakt,
op
gronddaarvan
doordealgemene
vergadering
zijnbenoemd
enhunbenoeming
hebbenaanvaard
. Eenbesluit
tot benoeming
vaneenere-lidgeschiedt
opvoorstel
vanhetbestuur
of tenminste
tienleden.------------------------Hetbesluitdientte worden
genomen
meteenmeerderheid
vantwee/derde
vanhetaantaluitgebrachte
stemmen.-------------------------

b.

Ere-leden
hebben
dezelfde
rechten
enplichten
alsdeleden.zij hebben
echter,
voorzover-izij niettevensgewoon-lid
vandevereniging
zijn,geenstemrecht
in dealgemene---vergadering
enkunnen
nietalsbestuurslid
worden
benoemd.
Zij hebben
in dealgemenevergadering
eenadviserende
stem.--------------------Ere-leden
zijnvrijgesteld
vanhetbetalen
vaneenjaarlijkse
bijdrage.---------

TOELATIN G------------------------------------ArtikeI5.------------------------------1.

Hetbestuur
beslist,
metinachtneming
vanhetbepaalde
in artikel3 lid 1 enhetbepaalde
in
lid 2 vanditartikelomtrent
detoelating
vanleden.---------------

2.

Hetbestuur
draagt
er zorgvoordatnietmeerdantienledenuiteenzelfde
categorie--gelijktijdig
lid vandevereniging
zijnenperwerkgebied
of specialisme
af te zonderen--gedeelte
vaneenonderneming,
bedrijf,kantoor,
overheidsinstelling
of kenniscentrum
niet~
meerdantweepersonen
lid vandevereniging
zijn.Hetvorenstaande
geldtnietvoorde-categorie
'vijfenveertig
jaarenouder'.-------------------Deledenworden
zoveelmogelijk
overeenkomstig
hunwerkterrein
doorhetbestuur--ingedeeld
overdenavolgende
categorieën:-----------------projectontwikkeling;-----------~------~-----woningmakelaardij;------------------------bedrijfsmakelaardij;-----------------------~
vastgoedbelegging;-----------------------~
notariaat;----------------------------~
advocatuur;---------------------------accountancy/fiscalisten;----------------------woningenbouw
(verenigingen/coöperaties/stichtingen);-----------overheid
(provincie,
gemeente,
rijksgebouwendienst);------------
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architectuur;~------------------------bank-enfinanciële
sector;--------------------bouwbedrijven;------------------------adviesbureaus;------------------------vijfenveertig
jaaren ouder;--------------------overigrelevant.------------------------3.

Bij niet-toelating
tot lid kande algemene
vergadering
alsnogtot toelatingbesluiten.---

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel6.
1.

Hetlidmaatschap
eindigt:-------~--------------a.

doorde doodvanhetlid;----------------------

b.

dooropzegging
vanhetlid;---------------------

c.

dooropzegging
namens
de vereniging.
Dezekangeschieden
wanneereenlid heeftopgehouden
aande vereistenvoorhetlidmaatschap
bij de statutengesteldte voldoen,
wanneereenlid de leeftijdsgrens
heeftbereikt,
wanneerhij zijnverplichtingen
jegensde vereniging
nietnakomt,alsookwanneerredelijkerwijs
vande vereniging
niet--gevergdkanwordenhetlidmaatschap
te latenvoortduren;----------

d.

doorontzetting.
Dezekanalleenwordenuitgesproken
wanneereenlid in strijdmetde
statuten,reglementen
of besluiten
dervereniging
handelt,of devereniging
op--onredelijke
wijzebenadeelt.---------------------

2.

Opzegging
namensdevereniging
geschiedt
doorhetbestuur.----------

3.

Opzegging
vanhetlidmaatschap
doorhetlid of doorde vereniging
kanslechtsgeschieden
tegenheteindevaneenverenigingsjaar
en metinachtneming
vaneenopzeggingstermijn-

van vierweken.Echterkanhetlidmaatschap
onmiddellijk
wordenbeëindigd
indienvandevereniging
of vanhetlid redelijkerwijs
nietgevergdkanwordenhetlidmaatschap
te latenvoortduren.----~----------------------4,

Opzegging
in strijdmethetbepaalde
in hetvorigelid, doethetlidmaatschap
eindigen
ophetvroegsttoegelaten
tijdstipvolgende
op de datumwaartegen
wasopgezegd
.----

5.

Eenlid is nietbevoegd
dooropzegging
vanzijnlidmaatschap
eenbesluitwaarbijde--~
verplichtingen
vande ledenvangeldelijke
aardzijnverzwaard,
te zijnenopzichteuitte-sluiten.------------------------------

6.

Ontzetting
uit hetlidmaatschap
geschiedt
doorhetbestuur.------------

7.

Vaneenbesluittot opzegging
vanhetlidmaatschap
doorde vereniging
op gronddat--~
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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 één maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de
algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met-opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het-beroep is het lid geschorst.~----~-----------------8.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de
jaarlijkse bijdragen voor het geheel verschuldigd.----------------

JAARLIJKSE BIJDRAGEN/OVERIGE GELDMIDDELEN
ArtikeI7.------------------------------1.

De ledenzljn gehoudentot het betalenvan eenjaarlijksebijdrage,die doorde algemenevergaderingzal wordenvastgesteld.Zij kunnendoorhet bestuurdaartoein categorieën-wordeningedeelddie eenverschillendebijdragebetalen.-------------

2.

Het bestuuris bevoegdin bijzonderegevallengeheleof gedeeltelijkeontheffingvan de-verplichtingtot het betalenvan een bijdragete verlenen.-------------

3.

De overigegeldmiddelen
van de verenigingbestaanuit:------------donaties;----------------------------schenkingen,
erfstellingenen legaten;-----------------alle andereverkrijgingenen baten.-------------------

BESTUUR
ArtikeI8-------------------------------1.

Het bestuurbestaatuit tenminstedrie leden,die doorde algemenevergaderingworden-benoemd.De benoeminggeschiedtuit de leden.Hetaantalbestuursleden
wordtdoordealgemenevergaderingvastgesteld.---------------------

2.

De benoemingvan bestuursleden
geschiedtuit eenof meerbindendevoordrachten,--behoudenshet bepaaldein lid 3. Tot het opmakenvanzulk eenvoordrachtzijn bevoegdzowelhet bestuurals vijf leden.De voordrachtvan het bestuurwordtbij de oproepingvoor
de vergaderingmeegedeeld.Eenvoordrachtdoorvijf of meerledenmoetvoor de aanvang
van de vergaderingschriftelijkbij het bestuurwordeningediend.----------

3.

Aan elkevoordrachtkan het bindendkarakterwordenontnomendooreen mettenminstetwee/derdevan de uitgebrachtestemmengenomenbesluitvan de algemenevergadering,genomenin een vergaderingwaarintenminstetwee/derdevan de ledenvertegenwoordigd
is.---------------------------------------------------------------
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4.

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

5.

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

6.

Wie de leeftijd van vijfenveertig jaar heeft bereikt, is niet tot bestuurslid benoembaar.---

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - PERIODIEK LIDMAATSCHAP - SCHORSING--Arlikel9
t,

Elk bestuurslid,ook wanneerhij voor een bepaaldetijd is benoemd,kan te allentijde doorde algemenevergaderingwordenontslagenof geschorst Eenschorsingdie niet binnendrie maandengevolgdwordtdoor een besluittot ontslag,eindigtdoor het verloopvan dietermijn.------------------------------

2.

Elk bestuurslidtreedtuiterlijktweejaar na zijn benoemingaf, volgenseen door het bestuur
op te makenroostervan aftreding.De aftredendeis één maalherkiesbaar,behoudenshet
bepaaldein lid 6 van artikel8; wie in een tussentijdsevacaturewordt benoemd,neemtophet roosterde plaatsvan zijn voorgangerin.-----------------

3.

Het bestuurslidmaatschap
eindigtvoorts:-----------------a.

door het eindigenvan het lidmaatschapvan de vereniging.----------

b.

door bedanken.------------------------~

BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR-----~-Artikel10

t.

Het bestuurwijst uit zijn middeneen voorzitter,eensecretarisen een penningmeester
aan.
Het kan voor elk hunneruit zijn middeneen vervangeraanwijzen.Een bestuurslidkan-meerdan één functiebekleden.---------------------

2.

Van het verhandeldein elke vergaderingwordendoorde secretarisnotulenopgemaakt,die
door de voorzitteren de secretariswordenvastgestelden ondertekend.In afwijkingvan-hetgeende wet dienaangaandebepaalt,is het voordeelvan de voorzitteromtrentde·--totstandkomingen de inhoudvan een besluitniet beslissend.-----------

3.

Bij huishoudelijkreglementkunnennadereregelenaangaandede vergaderingenvan en de
besluitvorming
door het bestuurwordengegeven.---------------

BESTUURSTAAK

VERTEGENWOORDIGING

Artikel11
1.

Behoudensde beperkingenvolgensde statutenis het bestuurbelastmet het besturenvan

-6 -

de vereniging.---------------------------2.

Indienhet aantalbestuursleden
benedendrie is gedaald,blijft het bestuurbevoegd.Het is
echterverplichtzo spoedigmogelijkeen algemenevergaderingte beleggenwaarinde-voorzieningin de openplaatsof de open plaatsenaande orde komt.--------

3.

Het bestuuris bevoegdonderzijn verantwoordelijkheid
bepaaldeonderdelenvan zijn taakte doenuitvoerendoorcommissiesdie door het bestuurwordenbenoemd.------

4.

Het bestuuris niet bevoegdte besluitentot het aangaanvan overeenkomsten
tot---verkrijgen,vervreemdingen bezwaringvan registergoederen.
Voorhet aangaanvan--overeenkomsten
waarbijde verenigingzich als borgof hoofdelijkmedeschuldenaar--verbindt,zich vooreen derdesterk maaktof zich tot zekerheidstelling
voor een schuldvaneen anderverbindtbehoefthet bestuurde voorafgaande
goedkeuringvan de algemene-vergadering.-----------------------------

5.

De verenigingwordtvertegenwoordigd:------------------a.

hetzijdoor het bestuur;------------------------

b.

hetzijdoorde voorzittertezamenmet de secretarisof de penningmeester,
of de--secretaristezamenmet de penningmeester.----------------

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING------~----ArtikeI12------------------------------1.

Het verenigingsjaar
is gelijkaan het boekjaar.-----------------

2.

Het bestuuris verplichtvan de vermogenstoestand
vande verenigingzodanige'----aantekeningen
te houdendat daaruitte allentijde haarrechtenen verplichtingen
kunnenwordengekend.-----------------------------

3.

Het bestuurbrengtop eenalgemenevergaderingbinnenzes maandenna afloopvan het-verenigingsjaar,
behoudensverlengingvan dezetermijndoor de algemenevergadering,zijn jaarverslaguit en doet,onderoverleggingvan een balansen eenstaatvan batenenlasten,rekeningen verantwoording
over zijn in hetafgelopenboekjaargevoerdbestuur.Na
afloopvan dezetermijnkan iederlid dezerekeningen verantwoording
in rechtevan het-bestuurvorderen.-----------------------------

4.

De algemenevergaderingbenoemtjaarlijksuit de ledeneen commissievan tenminste-twee personen,die geendeel mogenuitmakenvanhet bestuur.De commissieonderzoekt
de rekeningen verantwoording
van het bestuuren brengtaan de algemenevergaderingverslagvan haar bevindingenuit.----~----------------

5.

Vereisthet onderzoekvan de rekeningen verantwoording
bijzondereboekhoudkundige--
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kennis,dan kande commissievan onderzoekzichdooreendeskundige
doenbijstaan.Het
bestuuris verplichtaande commissiealledoorhaargewensteinlichtingen
te verschaffen,haardesgewenst
de kasen de waardente vertonenen inzagevande boekenen---bescheiden
der verenigingte geven.~------------------~
6.

De lastvande commissiekante allentijdedoorde algemenevergadering
worden---herroepen,dochslechtsdoorde benoemingvan eenanderecommissie.-------

7.

Hetbestuuris verplichtde bescheiden
bedoeldin de leden2 en 3, tienjaren langte--bewaren.------------------------------

ALGEMENE VERGADERINGEN
ArtikeI13:------------------------------1.

Aan de algemenevergaderingen
komenin de verenigingalle bevoegdheden
toe,die nietdoorde wet of de statutenaanhet bestuurzijn opgedragen.------------

2.

Jaarlijks,uiterlijkzes maandenna afloopvan hetverenigingsjaar,
wordteenalgemene-vergadering
- dejaarvergadering
- gehouden.---------------In de jaarvergadering
komenondermeeraande orde:-------------a.

hetjaarverslagen de rekeningen verantwoording
bedoeldin artikel12 methet verslag
van de aldaarbedoeldecommissie;------------------~

b.

de benoeming
vande in artikel12 genoemdecommissie
voorhetvolgende---verenigingsjaar;--------------------------

c.

voorzieningin eventuelevacatures;-------------------

d.

voorstellenvanhet bestuurof de leden,aangekondigd
bij de oproepingvoorde:--vergadering.---------------------------

3.

Anderealgemenevergaderingen
wordengehoudenzo dikwijlsdaartoewordtopgeroependoorhet bestuur.---------------------------

4. Voortsis het bestuurop schriftelijkverzoekvantenminsteeenzodanigaantalledenaIs-bevoegdis tot het uitbrengen
van één/tiendegedeeltevande stemmenverplichtop te-roepentot het houdenvaneenalgemenevergadering
op eentermijnvannietlangerdanvierweken.Indienaanhet verzoekbinnenveertiendagengeengevolgwordtgegeven,-kunnende verzoekers
zelftot die oproepingovergaanovereenkomstig
artikel17of bij-advertentiein tenminsteeenter plaatsewaarde vereniginggevestigdis veelgelezenblad.
TOEGANG EN STEMRECHT
ArtikeI14------------------------------1.

Toegangtot de algemenevergadering
hebbenalle ledenvande vereniging.
Geentoegang
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hebben geschorsteleden en geschorstebestuursleden.~-----------~
2.

Over toelatingvan andere dan de in lid 1 bedoeldepersonenbeslist de algemene---~
vergadering.-----------------------------

3.

Ieder lid van de verenigingdat niet geschorstis, heeftéén stem.----------

4.

Een lid kan zijn stem door een schriftelijkdaartoe gemachtigdander lid uitbrengen.---

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN--~-----~--------~
ArtikeI15------------------------------1.

De algemenevergaderingenworden geleid door de voorzittervan de verenigingof zijn~plaatsvervanger.Ontbrekende voorzitteren zijn plaatsvervanger,dan treedt één van deandere bestuursledendoor het bestuuraan te wijzen als voorzitterop. Wordt ook op dezewijze niet in het voozitterschapvoorzien,dan voorzietde vergaderingdaarin zelve.---

2.

Van het verhandeldein elke vergaderingworden door de secretarisof een ander door devoorzitterdaartoeaangewezenpersoonnotulen gemaakt,die door de voorzitteren de-notulist wordenvastgestelden ondertekend.Zij die de vergaderingbijeenroepenkunneneen notarieelproces-verbaalvan het verhandeldedoenopmaken.De inhoudvan de--notulen of van het proces-verbaalwordt ter kennisvan de leden gebracht.-------

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel16
1.

Het ter algemenevergaderinguitgesprokenoordeelvan de voorzitterdat door de---vergaderingeen besluit is genomenis beslissend.Hetzelfdegeldt voor de inhoudvan een~
genomen besluitvoorzovergestemdwerd over een niet schriftelijkvastgelegdvoorstel.--

2.

Wordt echter onmiddellijkna het uitsprekenvan het in het eerste lid bedoeldoordeelde-juistheid daarvan betwist,dan vindt een nieuwestemmingplaats,wanneerde meerderheid
van de vergaderingof, indiende oorspronkelijkestemmingniet hoofdelijkof schriftelijk--

geschiedde,een stemgerechtigdeaanwezigedit verlangt.Door deze nieuwe stemming-vervallen de rechtsgevolgenvan de oorspronkelijkestemming.----------3.

Voorzoverde statutenof de wet niet anders bepalen,worden alle besluitenvan de,---~
algemenevergaderinggenomenmet volstrekte meerderheidvan de uitgebrachtestemmen.

4.

Blanco stemmenworden beschouwdals niet te zijn uitgebracht.----------

5.

Indien bij een verkiezingvan personenniemandde volstrektemeerderheidheeft verkregen,
heeft een tweede stemming,of ingevalvan een bindendevoordracht, een tweede---stemmingtussende voorgedragenkandidaten,plaats.-------------Heeft alsdanweer niemandde volstrektemeerderheidverkregen,dan vinden-----
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herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft---verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde-herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemdtussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel---uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal--stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op
meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die--personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval
bij en stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is
gekozen.--------------------------------6.

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

7.

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming-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 aHe 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 voorgeschreven wijze--geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of
een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.----------

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel17
1.

De algemenevergaderingenworden bijeengeroependoor het bestuur.De oproeping--geschiedtschriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregisterbedoeld inartikel 3. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.-------

2.

Bij de oproepingworden de te behandelenonderwerpenvermeld, onverminderdhet--bepaaldein artikel 18.------------------------~

STATUTENWIJZIGING---------------------Artikel18
1.

In de statuten van de verenigingkan geen veranderingworden gebrachtdan door een-besluit van een algemenevergadering,waartoe is opgeroepenmet de mededelingdat--
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aldaar wijziging van de statutenzal wordenvoorgesteld.-------------

2.

Zij die de oproepingtot de algemenevergaderingter behandelingvan een voorsteltot-statutenwijziginghebbengedaan,moetentenminstevijf dagenvoor de vergadering een-afschriftvan dat voorstelwaarinde voorgedragenwijzigingwoordelijkis opgenomen,opeen daartoegeschikteplaatsvoor de ledenter inzageleggentot na afloopvan de dag-waaropde vergaderingwordt gehouden.------------------Bovendienwordteen afschriftals hiervoorbedoeld,aan alle leden toegezonden.----

3.

Een besluittot statutenwijzigingbehoefttenminstetwee/derdevan de uitgebrachte--stemmen,in een vergaderingwaarintenminstede helft van de ledentegenwoordigof~vertegenwoordigdis. Is niet de helft van de leden tegenwoordigof vertegenwoordigd,
dan~
wordt binnenvier wekendaarnaeen tweedevergaderingbijeengeroepenen gehouden,-waarinover het voorstelzoals dat in de vorige vergaderingaan de orde is geweest,--ongeachthet aantaltegenwoordigeof vertegenwoordigde
leden, kan wordenbesloten,mits
met een meerderheidvan tenminstetwee/derdevan de uitgebrachtestemmen.-----

4.

Een statutenwijzigingtreedt niet in werkingdan nadathiervaneen notariëleakte is-~opgemaakt.Tot het doen verlijdenvan de akte is iederbestuurslidbevoegd.------

ONTBINDING·-------------------------Artikel19
1.

De verenigingkan wordenontbondendoor een besluitvan de algemenevergadering.Hetbepaaldein de leden 1, 2 en 3 van het voorgaandeartikel is van overeenkomstige---~
toepassing.-----------------------------

2.

Het batig saldo na vereffeningvervalt aan degenendie ten tijde van het besluittot---ontbindinglid waren.-------------------------leder van hen ontvangteen gelijk deel. Bij het besluittot ontbindingkan echter ook een-anderebestemmingaan het batig saldo wordengegeven.------------

HUISHOUDELIJK REGLEMENT------------------Artikel20
1.

De algemenevergaderingkan een huishoudelijkreglementvaststel!en.-~-----~

2.

Het huishoudelijkreglementmag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend
recht bevat, noch met de statuten.---------------------

