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CONCEPT
d.d. 2 mei 2018
STATUTENWIJZIGING WADDINXVEENSE REDDINGSBRIGADE
________________________________________________________
Heden,
verscheen voor mij, mr Miranda Cynthia de Vries, notaris met plaats van ____
__________________________________________
vestiging Waddinxveen:

_
ten deze handelend als gevolmachtigde van de vereniging: Waddinxveense
_
Reddingsbrigade, statutair gevestigd te Waddinxveen en kantoorhoudende
te 2761 VJ Zevenhuizen aan Burgemeester Nederveenlaan 49, ingeschreven
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer _______
40464173 en als zodanig handelend ter uitvoering van na te melden besluit. _
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: ______________________
- gemelde vereniging: Waddinxveense Reddingsbrigade is opgericht op vier
januari negentienhonderdvierenzeventig; __________________________
- de statuten van gemelde vereniging werden laatstelijk in hun geheel _____
vastgesteld bij akte op tien juli negentienhonderd eenennegentig voor een
plaatsvervanger van mr P.L. van der Meulen, destijds notaris te _________
Waddinxveen, verleden; _______________________________________
____
- vervolgens zijn de statuten partieel gewijzigd bij akte op achtentwintig
__
november negentienhonderd vierennegentig voor genoemd notaris Van
der Meulen verleden; __________________________________________
____
- daarna zijn de statuten partieel gewijzigd bij akte op tweeëntwintig juli
tweeduizend twee voor notaris mr R.W. Ubachs te Waddinxveen verleden;
____
- de algemene ledenvergadering van gemelde vereniging heeft in haar
vergadering de dato ___________________________________________
besloten de statuten van de vereniging algeheel te wijzigen en de ______
comparant te machtigen de akte van statutenwijziging te ondertekenen, __
van welke besluiten blijkt uit de notulen van het verhandelde op gemelde _
vergadering, welke aan deze akte zijn gehecht; _____________________
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparant, handelend als
gemeld, dat de statuten van de vereniging thans in hun geheel luiden als ____
volgt: _________________________________________________________
NAAM, ZETEL EN WERKGEBIED. _________________________________
Artikel 1. ______________________________________________________
1. De vereniging draagt de naam: Waddinxveense Reddingsbrigade,_____
verder in deze statuten kortweg aangeduid met de letters: W.R.B. _______
2. De vereniging is gevestigd te Waddinxveen. ________________________
3. Het werkgebied van de vereniging omvat de Gemeente Waddinxveen, in _
die zin dat de activiteiten van de vereniging in belangrijke mate _________
plaatsvinden in deze Gemeente. _________________________________
OPRICHTING, DUUR EN BOEKJAAR._______________________________
Artikel 2. ______________________________________________________
1. De vereniging is opgericht op vier januari negentienhonderdvierenzeventig
en is met ingang van vijf maart negentienhonderdnegentig aangegaan ___
voor onbepaalde tijd. __________________________________________
2. Het verenigingsjaar loopt van een augustus tot en met eenendertig juli ___
daaraanvolgend. _____________________________________________
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________________________________________________________
DOEL.
______________________________________________________
Artikel 3.
_
1. De vereniging heeft ten doel: het verlenen van hulp aan drenkelingen en
het voorkomen van waterongevallen, zomede al hetgeen met het _______
__________
vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.
_____________
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het geven van opleidingen en cursussen tot het zwemmend en varend
_
redden van drenkelingen en het geven van eerst hulp bij ongelukken;
_
b. het uitreiken van brevetten en diploma's aan hen die hebben voldaan
_______
aan de eisen, vastgesteld door het bestuur van de Koninklijke
_
Nederlandse Bond tot het redden van Drenkelingen, in deze statuten
___________________________
nader aan te duiden als: K.N.B.R.D.;
c. het uitreiken van diploma's aan hen die hebben voldaan aan de eisen,
vastgesteld door het bestuur van W.R.B.; _______________________
d. het instellen van of het medewerken aan een oproepdienst, in overleg _
of in samenwerking met plaatselijke of regionale overheid; __________
e. het bevorderen van het deelnemen aan wedstrijden op het gebied van
het redden van drenkelingen en het verlenen van eerste hulp bij _____
ongelukken; ______________________________________________
_________
f. het geven van voorlichting en het verstrekken van adviezen;
g. het maken van propaganda door middel van lezingen, demonstraties, _
tentoonstellingen en dergelijke; _______________________________
h. het houden van vergaderingen; _______________________________
i. het lidmaatschap van K.N.B.R.D. te behouden; ___________________
_
j. zich aan te sluiten bij casu quo samen te werken met andere bonden,
__________________________________
stichtingen en organisaties.
ORGANISATIE. _________________________________________________
Artikel 4. ______________________________________________________
1. Organen van de vereniging zijn: het bestuur, de algemene vergadering, __
_
alsmede alle overige personen en commissies, die krachtens de statuten
door de algemene vergadering belast zijn met een ander omschreven taak
en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid
is toegekend. ________________________________________________
__
2. De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 van dit artikel bezitten
_____________________________________
geen rechtspersoonlijkheid.
LEDEN, DONATEURS, CURSISTEN, ONDERSTEUNENDE LEDEN, ______
EREVOORZITTERS _____________________________________________
Artikel 5. ______________________________________________________
1. De vereniging kent: ___________________________________________
a. leden; ___________________________________________________
b. jeugdleden; _______________________________________________
c. buitengewone leden; _______________________________________
d. donateurs;________________________________________________
e. cursisten; ________________________________________________
f. ondersteunende leden; ______________________________________
g. erevoorzitter(s);____________________________________________
h. ereleden;_________________________________________________
i. leden van verdienste. _______________________________________
2. Leden zijn natuurlijke personen, die bij de aanvang van het boekjaar de __
zestienjarige leeftijd hebben bereikt en op hun verzoek door het bestuur __
als lid zijn toegelaten. __________________________________________
3. Jeugdleden zijn natuurlijke personen, die bij de aanvang van het boekjaar
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__
de zestienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en op hun verzoek door
____________________________
het bestuur als jeugdlid zijn toegelaten.
4. Buitengewone leden zijn zij die als zodanig door het bestuur worden _____
_______________
benoemd, nader te regelen bij huishoudelijk reglement.
____
5. Donateurs zijn natuurlijke- of rechtspersonen, die zich bereid hebben
_
verklaard de vereniging financieel te steunen door een jaarlijkse, door de
______________
algemene vergadering vast te stellen, minimumbijdrage.
___________
6. Cursisten zijn natuurlijke personen die niet als lid, jeugdlid of
__________
buitengewoon lid worden beschouwd, doch op grond van een
_____
overeenkomst met de vereniging, deelnemen aan activiteiten van de
_______
vereniging door het volgen van cursussen in welke vorm dan ook.
7. Ondersteunende leden zijn zij die als zodanig door het bestuur worden ___
_______________
benoemd, nader te regelen bij huishoudelijk reglement.
8. Erevoorzitter(s) is (zijn) hij/zij, die als zodanig op voorstel van het bestuur _
door de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste _____
twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen is (zijn) _______
benoemd, nader te regelen bij huishoudelijk reglement. _______________
9. Ereleden zijn zij, die als zodanig, met hun instemming, op voorstel van het
bestuur of van tenminste tien leden door de algemene vergadering met __
een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de geldig ______
___
uitgebrachte stemmen zijn benoemd, nader te regelen bij huishoudelijk
__________________________________________________
reglement.
10. Leden van verdienste zijn leden, die als zodanig door het bestuur zijn ____
_______________
benoemd, nader te regelen bij huishoudelijk reglement.
11. Ingeval van niet-toelating als lid of jeugdlid door het bestuur, wordt de ____
betrokkene hiervan door het bestuur met opgave van redenen schriftelijk _
in kennis gesteld. _____________________________________________
______
12. Ingeval van niet-toelating als lid of jeugdlid door het bestuur kan op
verzoek van de betrokkene alsnog op de eerstvolgend plaatsvindende ___
algemene vergadering tot toelating worden besloten. _________________
13. Overal waar in deze statuten wordt gesproken van leden zijn daar onder __
begrepen de in artikel 5 lid 1 sub a bedoelde leden en de in artikel 5 lid i __
bedoelde leden van verdienste, tenzij voor wat de leden van verdienste __
betreft, uit de statuten het tegendeel blijkt. _________________________
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ERELEDEN, JEUGDLEDEN, ______
BUITENGEWONE LEDEN, DONATEURS, ONDERSTEUNENDE LEDEN EN
EREVOORZITTERS. ____________________________________________
Artikel 6. ______________________________________________________
Jeugdleden, buitengewone leden, donateurs, erevoorzitters, ereleden en ____
ondersteunende leden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan __
die, welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend. _______________
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP CASU QUO SCHORSING. ___________
Artikel 7. ______________________________________________________
1. Het lidmaatschap eindigt door:___________________________________
a. overlijden van het lid; _______________________________________
b. opzegging door het lid; ______________________________________
c. opzegging namens de vereniging; _____________________________
d. ontzetting (royement). _______________________________________
2. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid zijn ___
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer _______
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortbestaan. _________________________________________
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__________
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
___
4. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan
slechts schriftelijk geschieden op elk moment van het verenigingsjaar. De _
ingang van beëindiging zal zijn per ingang van het nieuwe verenigingsjaar.
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de
______
vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
________________________________
lidmaatschap te laten voortduren.
__
5. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor
_________________________________________
een lid voorts mogelijk:
_
a. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden
_
zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is
geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van __
_____
toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een
besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn _
verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten; _______________________
b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in
een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld. _________
6. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken als een lid in strijd met de ____
statuten, reglementen of besluiten van organen van de vereniging handelt,
of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. _____________________
____________
7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
8. 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, wordt het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk door_____
middel van een aangetekend schrijven van het besluit met opgave van ___
redenen in kennis gesteld. ______________________________________
____
9. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze
kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering, die in haar _
eerstvolgende vergadering met volstrekte meerderheid van de stemmen __
beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid __
geschorst. __________________________________________________
10. Tijdens de schorsing kunnen de rechten verbonden aan het lidmaatschap,
behoudens het recht van beroep als vermeld in het voorgaande lid van dit
artikel, niet worden uitgeoefend, doch blijven de verplichtingen ten ______
opzichte van de vereniging onveranderd bestaan.____________________
11. Leden, die het lidmaatschap opzeggen of die uit het lidmaatschap worden
ontzet, kunnen door het bestuur worden verplicht tot het nakomen van de _
door de vereniging te hunnen behoeve of in opdracht van hen aangegane
verplichtingen. _______________________________________________
EINDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN ERELEDEN, JEUGDLEDEN, ____
BUITENGEWONE LEDEN, DONATEURS, ONDERSTEUNENDE LEDEN EN
EREVOORZITTERS. ____________________________________________
Artikel 8. ______________________________________________________
1. De rechten en verplichtingen van jeugdleden, buitengewone leden, ______
donateurs, erevoorzitters, ereleden en ondersteunende leden kunnen te __
allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat, in
het voorkomende geval, de financiële bijdragen voor het lopende boekjaar
geheel verschuldigd blijven. _____________________________________
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur __
krachtens een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. __
GELDMIDDELEN. _______________________________________________
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______________________________________________________
Artikel 9.
_____________________
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
______________________________________________
a. contributies;
b. bijdragen; ________________________________________________
________
c. cursus- en examengelden, alsmede inschrijf- en inleggelden;
____
d. andere heffingen krachtens besluit van de algemene vergadering;
________________________________________________
e. subsidies;
_________________________
f. giften, erfstellingen, legaten en renten;
__________________________________________
g. alle andere baten.
__
2. De leden en jeugdleden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse
contributie die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. De
___
leden en jeugdleden kunnen in categorieën worden ingedeeld, die een
_________________________________
verschillende contributie betalen.
3. De vereniging kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht __
van boedelbeschrijving. ________________________________________
4. Giften en legaten, waaraan een last of een voorwaarde is verbonden, ____
mogen niet worden aanvaard zonder toestemming van de algemene_____
vergadering. _________________________________________________
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijven ___
desalniettemin de jaarlijkse contributie en eventuele andere financiële ___
bijdragen voor het geheel verschuldigd.____________________________
6. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ____
_____
ontheffing van de verplichtingen tot het betalen van contributie en/of
___________________
eventuele andere financiële bijdragen te verlenen.
BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN ______________________
Artikel 10. _____________________________________________________
_____
1. Behalve de overige rechten, die aan jeugdleden en donateurs bij of
______
krachtens deze statuten worden toegekend, hebben jeugdleden en
__
donateurs het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden,
___________________
oefeningen en andere evenementen bij te wonen.
2. Leden van de vereniging mogen zonder machtiging van het bestuur geen _
briefwisseling voeren namens de vereniging, noch persvertegenwoordigers
of representanten van televisie of andere media, te woord staan of aan___
_
hen mededelingen doen aangaande de aangelegenheden de vereniging
_________________________________________________
betreffende.
BESTUUR. ____________________________________________________
Artikel 11. _____________________________________________________
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf meerderjarige
personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden _______
gekozen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene __
vergadering. _________________________________________________
2. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een
door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn ____
terstond herbenoembaar._______________________________________
Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster van ___
aftreden de plaats van zijn voorganger in. __________________________
3. De samenstelling en de taken van het bestuur, alsmede de ____________
werkzaamheden van de afzonderlijke bestuursleden worden nader ______
geregeld in het huishoudelijk reglement, alles met inachtneming van het bij
de statuten bepaalde. _________________________________________
4. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de ______
algemene vergadering in functie gekozen. De overige bestuursfuncties ___
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_____________________________________
worden onderling verdeeld.
5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke
vervulling van de hem opgedragen taak. ___________________________
__
Indien het een aangelegenheid betreft, die tot de werkkring van twee of
____
meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk
___
tegenover de vereniging, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan
_______
hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van
_________________
maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
__
6. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het
_____________________________________________
dagelijks bestuur.
__________
De taken van het dagelijks bestuur worden nader geregeld bij
huishoudelijk reglement. _______________________________________
___________________
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - SCHORSING.
_____________________________________________________
Artikel 12.
1. De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur ____
schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een __
daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van ten minste _____
twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen. _____________
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een_____
_______
besluit tot ontslag, eindigt door het enkele verloop van die termijn.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: __________________________
a. aftreden; _________________________________________________
__________
b. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
____________________________________________
c. door bedanken.
BESTUURSTAAK EN -BEVOEGDHEID. _____________________________
Artikel 13. _____________________________________________________
_
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met
__________________________________
het besturen van de vereniging.
_
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur
______
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
vergadering te beleggen, waarin voorziening in de open plaats of open ___
plaatsen aan de orde komt. _____________________________________
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde _______
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door een _________________
werkgroep/commissies, waarvan de leden door het bestuur worden _____
benoemd en ontslagen. ________________________________________
4. Het bestuur is tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, ________
vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot 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 verbindt. _____________
5. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene ____
vergadering, bevoegd tot het aangaan van geldleningen. ______________
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door of tegen derden geen __
beroep worden gedaan. ________________________________________
6. De algemene vergadering kan bepalen, dat andere, nader bij huishoudelijk
reglement aan te duiden rechtshandelingen van het bestuur, haar _______
goedkeuring is vereist, op het ontbreken van welke goedkeuring door en__
tegen derden geen beroep kan worden gedaan. _____________________
BESTUURSVERGADERINGEN ____________________________________
Artikel 14. _____________________________________________________
1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de ____
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________________
voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.
___
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen
______
bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle
_____________
bestuursleden aan de besluitvorming kunnen deelnemen.
3. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2 van dit
__
artikel, worden genomen met een volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen, mits voor wat de in vergadering genomen besluiten
__
betreft de volstrekte meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden
_________________________________________________
aanwezig is.
__________________________________
Blanco stemmen zijn ongeldig.
_______
4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk mondeling gestemd, tenzij de
voorzitter of een bestuurslid anders wenst. _________________________
5. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit
heeft genomen, is beslissend. ________________________________
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover __
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. _________
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde _
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen
besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, ___
indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming ______
_______
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een
door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die door de _____
________________________
voorzitter en de notulist worden vastgelegd.
VERTEGENWOORDIGING _______________________________________
Artikel 15. _____________________________________________________
_______
1. De vereniging wordt zowel in als buiten rechte vertegenwoordigd:
______________________________________
a. hetzij door het bestuur;
______________________________
b. hetzij door het dagelijks bestuur;
_____________________________________
c. hetzij door de voorzitter.
2. Personen aan wie krachtens deze statuten _________________________
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze _________
bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, _
waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling(en) is besloten.
Overtreding hiervan kan noch door, noch aan de vereniging of de _______
wederpartij worden tegengeworpen. ______________________________
JAARVERSLAG, JAARREKENING EN VERANTWOORDING. ____________
Artikel 16. _____________________________________________________
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging ____
zodanig aantekening te houden, dat te allen tijde daaruit haar rechten en _
verplichtingen kunnen worden gekend. ____________________________
2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de _
algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van _
de nodige bescheiden rekening en verantwoording over zijn in het _______
afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid._________________________
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een ___________
kascommissie bestaande uit twee leden en een reserve lid, die geen deel_
mogen uitmaken van het bestuur. De leden van de kascommissie worden
gekozen voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken __
schema af. Zij zijn niet aansluitend herkiesbaar. De kascommissie ______
onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan
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____________
de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
____
4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
______
boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een
_
deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie
_
alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de
_____
kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers der vereniging te geven. ___________________
_______
5. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene
vergadering worden herroepen, doch slechts onder gelijktijdige benoeming
__________________________________
van een andere kascommissie.
___
6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de
rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle _____
_________________
handelingen voor zover die uit de jaarstukken blijken.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1, 2 en 3 van _
dit artikel zeven jaren lang te bewaren. ____________________________
ALGEMENE VERGADERINGEN. ___________________________________
Artikel 17. _____________________________________________________
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. _
____
2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een
algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. ______________
3. In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde: ________________
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 16
met het verslag van de aldaar bedoelde kascommissie; ____________
b. de benoeming van de kascommissie voor het volgende ____________
verenigingsjaar; ___________________________________________
c. de begroting voor het lopende jaar; ____________________________
d. voorziening in eventuele vacatures; ____________________________
e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping
voor de vergadering. ________________________________________
4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur
__________________________________________
dit wenselijk oordeelt.
5. De oproeping voor de algemene vergadering geschiedt door het bestuur _
tenminste veertien dagen tevoren aan de leden volgens het ledenregister _
ofwel door bekendmaking welke nader geregeld is bij huishoudelijk ______
_____
reglement. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen
____________________________________________________
vermeld.
6. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig ___
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van
de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering
op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek ___
binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers
zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het ___
voorgaande lid. ______________________________________________
7. Geschiedt bijeenroeping van de algemene vergadering door middel van __
een algemene bekendmaking dan wordt de agenda voor leden op een ___
daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd en daarvan melding gemaakt in
de bekendmaking. ____________________________________________
TOEGANG EN BESLUITVORMING. ________________________________
Artikel 18. _____________________________________________________
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle in artikel 5 lid 1 ______
bedoelde personen. ___________________________________________
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____
2. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de in lid 1
___________________________________________
bedoelde personen.
3. Een geschorst lid heeft slechts toegang de algemene vergadering _______
_____
gedurende de periode waarin het door hem ingestelde beroep wordt
__________________________________________________
behandeld.
___
4. Slechts de stemgerechtigde leden mogen in de vergadering het woord
_____
voeren. De voorzitter kan echter ook aan anderen het woord geven.
_____
5. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn
___
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan
_
treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen,
_____
als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap
voorzien, dan wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. _____________
6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een
ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. _
De inhoud van de notulen wordt ter goedkeuring aan de leden voorgelegd
in de eerstvolgende vergadering. Daarin worden deze notulen vastgesteld
en ondertekend door de voorzitter en de notulist. ____________________
7. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat _
door de algemene vergadering een besluit is genomen, is beslissend. ____
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover ______
____________
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
8. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid _____
bedoelde oordeel, de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe ____
_
stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een ___
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming ____
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. _________
_______
9. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle
besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte ________
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. ________________________
10. Ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. ______
11. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stemmen uitgebracht door __
middel van stembiljetten, die naar het oordeel van de voorzitter: ________
a. blanco zijn; _______________________________________________
b. niet duidelijk de naam van de kandidaat vermelden en/of dezelfde ____
naam meermalen vermelden; _________________________________
_______
c. meer namen vermelden dan het aantal te verkiezen personen
________________________________________________
bedraagt;
d. meer vermelden dan werd gevraagd; ___________________________
e. niet namens of door het bestuur zijn uitgereikt; ___________________
f. ondertekend zijn; __________________________________________
g. onleesbaar zijn; ___________________________________________
h. de naam bevatten van een persoon, die niet kandidaat is gesteld. ____
12. Ingeval van meerdere vacatures wordt over iedere vacature afzonderlijk __
gestemd. ___________________________________________________
13. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de
volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming ____
gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de volstrekte _______
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dan vindt herstemming plaats
over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen. ___
Heeft slechts een persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan __
vindt herstemming plaats over hem en degene die het op een na hoogste _
20171737 / MV / 21704914

- 10 -

aantal stemmen heeft verkregen. Zijn er meer personen, die het op een na
hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een
tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de __
__
herstemming. Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan beslist het
________________________________________________________
lot.
___
14. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van
____________________________
personen betreft, dan is het verworpen.
____
15. Het stemmen over personen geschiedt schriftelijk, tenzij de algemene
____________________________________
vergadering anders bepaalt.
__
16. het stemmen over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter of de
____________________________
algemene vergadering anders bepaalt.
17. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een ______
_
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
______
dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een
dergelijk besluit wordt door de secretaris vastgelegd en tijdens de _______
eerstvolgende algemene vergadering bekend gemaakt. _______________
18. 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 ontbinding - ook al heeft __
__
geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze
geschied of is enige ander voorschrift omtrent het oproepen en houden __
van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in __
_______________________________________________
acht genomen.
STEMRECHT __________________________________________________
Artikel 19. _____________________________________________________
_______________________________________
1. Ieder lid heeft één stem.
2. Een stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een _
_______
daartoe schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid, met dien
verstande dat deze slechts namens één lid stem mag uitbrengen. _______
STATUTENWIJZIGING. __________________________________________
Artikel 20. _____________________________________________________
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht __
_________
dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is
opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijzigingen van de statuten zal
worden voorgesteld, alsmede de plaats waar een afschrift van het voorstel
ter inzage ligt. ________________________________________________
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste zeven ___
dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de _____
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe _______
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag_
waarop de vergadering wordt gehouden. ___________________________
3. Een besluit tot statutenwijziging der vereniging behoeft een meerderheid _
van tenminste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen, in een _
vergadering waarin tenminste twee/derde gedeelte van de leden ________
tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde gedeelte van de _
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan wordt niet eerder dan twee _
weken en niet later dan vier weken daarna een tweede vergadering _____
bijeengeroepen 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 ___
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_______
met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de
________________________________________
uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een _______
__
notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder
__________________________________________
bestuurslid bevoegd.
__________________________________________________
ONTBINDING.
_____________________________________________________
Artikel 21.
_
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
___
vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar de
_________________
ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld.
2. Op het besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in de leden
_________
1 tot en met 3 van artikel 20 van overeenkomstige toepassing.
3. Het bestuur is belast met de vereffening der zaken van de ontbonden ____
vereniging. __________________________________________________
4. Bij haar besluit tot ontbinding stelt de algemene vergadering vast welke __
bestemming aan het batig saldo wordt gegeven. Deze bestemming dient _
in ieder geval een sociaal gerichte instelling te zijn.___________________
5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot ______
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven
de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van __
kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan _____
moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie. ___
_______________________________________________
REGLEMENTEN.
_____________________________________________________
Artikel 22.
__
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die
___________________
geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
3. Behalve het huishoudelijk reglement kunnen andere reglementen, ter ____
regeling van bepaalde activiteiten, vastgesteld worden door het bestuur, __
welke reglementen eveneens niet in strijd mogen zijn met wet, ook waar __
die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. ________________
SLOTBEPALINGEN. _____________________________________________
Artikel 23. _____________________________________________________
___
1. De leden worden geacht de in nood verkerende medemens naar beste
weten en kunnen te helpen, doch kunnen uit hoofde van hun lidmaatschap
niet verplicht worden het eigen leven in de waagschaal te stellen. _______
2. Zij aanvaarden zonder enig voorbehoud de gevolgen van hun daden, ____
ondernomen in het belang van de medemens, zonder ________________
aansprakelijkheidstelling van de vereniging of vorengenoemde landelijke _
organisatie. _________________________________________________
Artikel 24. _____________________________________________________
In alle gevallen waarin deze statuten, het huishoudelijk reglement en/of _____
andere reglementen van de vereniging niet voorzien, beslist het bestuur. ____
BEKENDHEID COMPARANT ______________________________________
De comparant is mij, notaris, bekend. ________________________________
Waarvan akte in minuut is verleden te Waddinxveen op de datum als in het __
hoofd van deze akte vermeld. ______________________________________
De zakelijke inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan de comparant ____
opgegeven en toegelicht, waarna de comparant heeft verklaard van de inhoud
van de akte te hebben kennisgenomen, met de inhoud daarvan in te _______
stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. _______
Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de comparant _
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en mij, notaris, ondertekend, om
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