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Notulen jaarlijkse ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Peize
op dinsdag 12 april 2016.
Aanwezig waren de bestuursleden Ton van der Meijs (voorzitter), Marcel Gelissen
(penningmeester), Theo van der Waart (secretaris), Vrieso Rademaker, George Panhuysen en Jan
Jansen. Van de leden waren 21 personen aanwezig. Drie leden hebben zich voorafgaande aan de
vergadering afgemeld wegens verhindering. Het bestuur heeft de gemeente Noordenveld
gevraagd om voorafgaande aan de officiële ledenvergadering een presentatie te houden omtrent
het vluchtelingenbeleid van de gemeente. Dit daar de gemeente 2016 heeft uitgeroepen tot het
Jaar van de Vluchteling. De presentatie zou worden gegeven door de heren G. Alssema,
wethouder, en B. Copper, beleidsmedewerker vluchtelingen en statushouders. De heer G.
Alssema was helaas verhinderd wegens ziekte. Voorafgaande aan de officiële ledenvergadering
waren ook nog 9 bewoners van Peize aanwezig die de presentatie van de gemeente betreffende
het vluchtelingenbeleid 2016 wilden bijwonen.
Opening:
Om 20:00 uur opent Ton de bijeenkomst en verwelkomt de aanwezige leden en de niet leden die
voor de presentatie van de gemeente zijn gekomen. In het bijzonder verwelkomt hij dhr. Bob
Copper die voorafgaande aan de officiële vergadering het vluchtelingenbeleid 2016 van de
gemeente Noordenveld zal presenteren.
Presentatie vluchtelingenbeleid 2016 door dhr. B. Copper:
Als bijlage van deze notulen een samenvatting van de presentatie Jaar van de Vluchteling.

Pauze.

Officiële Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Peize.
Notulen Ledenvergadering 14 april 2015:
Een van de leden merkt op dat met het Burchtlaantje tot op heden niets is gebeurd. Het pad ligt
er nog steeds slecht bij en er is veel overlast van hondenpoep. Tijdens de tweede schouw van
Peize West op 23 april 2015 heeft Dorpsbelangen het Burchtlaantje wederom bij de gemeente ter
sprake gebracht. De gemeente gevraagd om hier hondenpoepbakken te plaatsen. De gemeente
laat weten dat het eerder geformuleerde hondenpoepbeleid geen prioriteit meer heeft en dat er
derhalve geen financiële middelen meer beschikbaar zijn. De hondenpoep kan in de normale
afvalbakken worden gedeponeerd. T.a.v. het pad heeft de gemeente toegezegd dat de bovenste
laag van het pad losgehaald zal worden en weer vlak gemaakt. De gestelde streefdatum van 1 juli
2015 ter realisatie hiervan is niet waar gemaakt. Dorpsbelangen blijft hierop aandringen.
De notulen worden verder goedgekeurd.
Mededelingen van het bestuur:
Er zijn geen mededelingen.

Secretarieel jaarverslag 2015:
Er zijn vanuit de leden geen opmerkingen of vragen.
Financieel jaarverslag 2015:
Vanuit de leden wordt opgemerkt dat er een groot verschil is tussen de begrote kosten van de
post ‘Administratiekosten’, zijnde een bedrag van € 70,-, en de daadwerkelijk gemaakte
administratiekosten, zijnde een bedrag van € 257,20. De daadwerkelijk gemaakte kosten zijn
opgebouwd uit:
- Drukkosten voor het jaarverslag (brochure) 2015 van € 249,10
- Kosten voor foto-kopieën en enveloppen van € 8,10.
In 2014 zijn de drukkosten van het jaarverslag ad. € 203,- geboekt op de post ‘Publiciteit’. Dit
verklaart de fluctuatie in de geplande en daadwerkelijk gemaakte administratiekosten.
Verslag Kascommissie bestaande uit de dames C.Z. van Rijn en I. Holt:
De Kascommissie keurt het financieel jaarverslag 2015 goed.
Goedkeuring financieel jaarverslag 2015 door de leden:
De leden keuren het financieel jaarverslag 2015 unaniem goed met dank aan de dames van de
Kascommissie en de penningmeester.
Decharge van het bestuur:
Het bestuur wordt door de leden gedechargeerd.
Benoeming nieuwe leden Kascommissie:
Mevr. C.Z. van Rijn treedt af en mevr. I. Holt blijft aan. Vanuit de aanwezige leden stelt de heer
P. IJzerman zich beschikbaar als lid van de Kascommissie. De nieuwe Kascommissie 2016
bestaat derhalve uit mevr. I. Holt en de heer P. IJzerman.
Voorstel tot wijziging van de statuten:
Het bestuur had de intentie om aan de leden voor te stellen in de statuten van de Vereniging
Dorpsbelangen Peize een paar wijzigingen aan te brengen. Deze voorgenomen wijzigingen zijn
in de statuten in het rood aangegeven. De bedoeling was om deze statuten in de stukken van de
jaarlijkse Ledenvergadering op te nemen, zodat de leden voorafgaande aan de vergadering van
deze wijzigingen kennis konden nemen. Door een fout van het bestuur zijn deze statuten niet in
de stukken van de jaarlijkse Ledenvergadering opgenomen, waarvoor het bestuur de leden haar
excuses aanbiedt. In de vergadering is afgesproken om de voorgenomen wijzigingen op de
agenda van de Ledenvergadering van 2017 te plaatsen en dan te bespreken en besluiten te
nemen. Een exemplaar van de statuten met daarin de voorgenomen wijzigingen in het rood is als
bijlage van deze notulen bijgevoegd.
Begroting en planning /verwachtingen 2016:
Zowel qua inkomsten als uitgaven zal de begroting en planning in 2016 in grote lijnen gelijk zijn
aan die van 2015.
Wisseling van bestuursleden:
George Panhuysen en Jan Jansen treden af en zijn niet herkiesbaar. George Panhuysen heeft 12
jaar als bestuurslid van de Vereniging Dorpsbelangen Peize gefungeerd waarvan ruim 8 jaar als
voorzitter. Jan Jansen 8 jaar waarvan een groot deel als penningmeester. George en Jan hebben
heel veel voor Dorpsbelangen Peize en derhalve voor Peize en haar bewoners betekend. Ton van
der Meijs bedankt George en Jan dan ook namens het bestuur en de leden voor hun jarenlange
toewijding en inzet en en wenst hun nog vele jaren in goede gezondheid toe. Als blijk van dank
overhandigt hij George en Jan bloemen en een fles drank.

De heer Ivo Molenaar heeft, na een paar keer een bestuursvergadering bijgewoond te hebben,
kenbaar gemaakt bestuurslid van Dorpsbelangen te worden. Het bestuur van de Vereniging
Dorpbelangen Peize bestaat nu uit vijf personen. Aan de leden wordt gevraagd of zij interesse
hebben om ook bestuurslid te worden of dat zij iemand als bestuurslid willen voordragen. Hierop
volgt geen response.
Rondvraag:
Een van de leden meldt dat het straatnaambord aan de Elzenlaan weg is. Dorpsbelangen zal dit
aan de gemeente melden.
Sluiting:
Niets meer aan de orde zijnde bedankt Ton de leden voor hun aanwezigheid en inbreng tijdens
deze ledenvergadering en sluit hij de vergadering. Namens de Vereniging Dorpsbelangen Peize
biedt hij de leden een consumptie aan.
Bijlagen aan deze notulen:
- Samenvatting van de presentatie Jaar van de Vluchteling.
- Statuten van de Vereniging Dorpsbelangen Peize met in het rood aangegeven de door het
bestuur gewenste wijzigingen.

Samenvatting presentatie Jaar van de Vluchteling

2016: Jaar van de Vluchteling
De gemeenteraad van Noordenveld heeft 2016 uitgeroepen als Jaar van de Vluchteling. De
gemeente wil stimuleren dat ‘oude’ en ‘nieuwe’ inwoners met elkaar in contact komen. Voor
activiteiten die hiervoor uit de samenleving komen is € 20.000,- subsidie beschikbaar.
Vandaag is door het college van B&W ook het logo en motto van het themajaar bekend gemaakt
aan de pers. Het motto is: “grenzeloos naoberschap” en het logo bestaat uit drie gekleurde
puzzelstukjes. De zaal wordt uitgenodigd om tijdens de presentatie na te denken over wat het
logo symboliseert. De presentatie gaat vervolgens verder met een korte uitleg van de betekenis
van de termen: vreemdeling, asielzoeker, vluchteling en statushouder. Ook worden een aantal
cijfers rondom het vluchtelingen vraagstuk genoemd.
Opvang
Noordenveld heeft in Veenhuizen een opvangcapaciteit van 500 bedden. Op dit moment wordt
de locatie gebruikt voor mensen die als gevolg van gezinshereniging naar Nederland komen. Zij
zijn doorgaans niet langer dan 4 a 5 dagen in Veenhuizen en gaan dan door naar, of een
familielid of een andere AZC locatie. Er zijn op dit moment geen plannen voor uitbreiding van
de opvang in Noordenveld.
Huisvesting
Gemeenten zijn verplicht statushouders (dat zijn asielzoekers die een tijdelijk
verblijfsvergunning van 5 jaar hebben gekregen) te huisvesten in hun gemeente. De taakstelling
van Noordenveld voor 2016 is het huisvesten van 80 statushouders. Ook volgend jaar verwacht
Noordenveld 80 statushouders te moeten huisvesten. Op dit moment lukt dat nog via het
reguliere aanbod van de woningbouwverenigingen, maar Noordenveld kijkt ook naar
alternatieven. Een van die alternatieven is een tijdelijke huisvesting van statushouders in Eelde in
het voormalig pand van de Dutch Flight Academy.
Integratie
Wanneer de mensen eenmaal gehuisvest zijn in de gemeente is het belangrijk dat zij zo snel
mogelijk integreren in de lokale samenleving. Door een taalachterstand en cultuurverschillen is
dat niet altijd een eenvoudige ‘klus’. De gemeente werkt daarom samen met Vluchtelingenwerk.
De vrijwilligers van Vluchtelingenwerk ondersteunen de mensen met alle praktische zaken die
komen kijken bij het dagelijks leven. Maar ook aan de taal wordt veel aandacht besteed.
Daarnaast is wettelijk bepaald dat statushouders binnen drie jaar moeten slagen voor hun
inburgeringsexamen. Lukt dit niet dan kan dat gevolgen hebben voor de verblijfsvergunning.
Logo en motto
Tot slot wordt met de aanwezigen gediscussieerd over waar het logo en motto van het themajaar
voor staan. De conclusie is dat het themajaar de verbinding wil leggen tussen oude en nieuwe
inwoners, maar dat integratie ook lastig kan zijn. Vandaar de deels aaneengeschakelde gekleurde
puzzelstukjes. Maar door de gedachte van naoberschap grenzeloos toe te passen moet het toch
zeker gaan lukken in Noordenveld.

STATUTEN "Vereniging Dorpsbelangen PEIZE"
GEMEENTE NOORDENVELD
NAAM EN ZETEL.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: "Vereniging Dorpsbelangen Peize" en is gevestigd te Peize,
Gemeente Noordenveld.
DOEL.
Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen die Peize en zijn inwoners aangaan ,met
name die belangen die niet behartigd worden door verenigingen met een specifieke doelstelling of door
buurtverenigingen.
Hieronder zijn begrepen met name de belangen betreffende:
-zaken die karakteristiek zijn voor het dorp
-de bebouwing
-de open ruimten
-bestemmingsplannen
-het verkeer en het vervoer
-het onderwijs en de kinderopvang
-de gezondheidszorg
-de openbare diensten
-historische en archeologische zaken
Deze specificatie heeft niet de bedoeling om uitputtend te zijn.
2. Onder Peize wordt in deze statuten verstaan het dorp Peize en onmiddellijke omgeving.
3. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. Het bepleiten en verdedigen van de belangen van Peize en zijn inwoners bij de daarvoor in aanmerking
komende instanties.
b. Alle andere wettige middelen welke tot het doel van de vereniging bevorderlijk zijn.
DUUR.
Artikel 3.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
LIDMAATSCHAP.
Artikel 4.
1.Leden van de vereniging kunnen zijn meerderjarige natuurlijke personen die in Peize wonen en zich als
lid hebben aangemeld bij het bestuur.
In geval van niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
Artikel 5.
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.
Artikel 6.
1.Het lidmaatschap eindigt:
a. Door de dood van het lid.
b. door opzegging van het lid.
c. door opzegging van de vereniging.
d. door ontzetting.
e. door verhuizing buiten Peize
2.Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar, mits
schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier weken.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk:
a. Indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen
zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke
rechten en verplichtingen).
c. binnen een maand nadat de leden een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een
andere rechtsvorm of tot fusie.
Indien de opzegging niet op tijd heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerst volgende
verenigingsjaar.
3.Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van het
boekjaar.
De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier
weken. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet

gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het eerst volgende
verenigingsjaar.
4.Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering,
de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van
redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te
gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een
meerderheid van ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.
5.Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor
het geheel door het lid verschuldigd.
6.Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal 6
maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande
'Beroep' is van overeenkomstige toepassing.
DONATEURS
Artikel 7.
Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur als donateur zijn toegelaten.
Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen.
Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale
omvang door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
GELDMIDDELEN.
Artikel 8.
1.De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en de donateurs,
subsidies, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.
2.De leden zijn jaarlijks aan de vereniging een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag verschuldigd.
De algemene vergadering kan een dispensatieregeling vaststellen ten aanzien van meerdere leden uit één en dezelfde
huishouding.
3.Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing tot het betalen van een bijdrage te
verlenen.
BESTUUR
Artikel 9.
1.Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf natuurlijke personen, die in hun midden een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. De drie genoemde functionarissen vormen tezamen het
dagelijks bestuur. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de vereniging.
De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
2.De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meerdere voordrachten.
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf leden. De voordracht van het
bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld.
Een voordracht door vijf of meer leden moet uiterlijk achtenveertig uren voor aanvang van de betreffende
vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend, vergezeld van een door de betreffende voorgedragen
persoon ondertekende bereidverklaring.
EINDE EN SCHORSING BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 10.
1.Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden
geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van
tweederde van de uitgebrachte stemmen.
2.Indien in geval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot
zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.
Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en
kan zich daarbij een raadsman doen bijstaan.
3.Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan
de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen.
De bestuursleden treden af volgens door het bestuur op te maken rooster. en wel zodanig, dat van het zittende
bestuur nooit meer dan twee leden tegelijk aftreden.
Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is ten hoogste voor twee aaneensluitende periodes herbenoembaar.
4.Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging en door het

bedanken van het bestuurslid.
5.In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.
Artikel 11.
1.Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegd
heden delegeren aan het dagelijks bestuur en het kan voorts onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
van zijn taak doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
2.
Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het aangaan
van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede schuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3.
Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven. Zonder die goedkeuring kan de vereniging ter zake van bedoelde
rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.
VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 12
1.Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2.De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de
penningmeester, dan wel aan de secretaris tezamen met de penningmeester.
3.Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meerdere bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging
binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 13.
1.De algemene vergadering wordt gehouden in Peize.
2.Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door
het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd
daarover het woord te voeren.
3.Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de niet geschorste leden. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die
stemgerechtigd is, kan een andere stemgerechtigde volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een
stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
4.Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in
de vergadering bijeen, heeft mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de
algemene vergadering.
5.De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.
6.Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorschreven, worden
genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het
voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen
meer dan twee personen, door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt er herstemd tussen de twee
personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
Artikel 14.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een ander,
door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.
Zijn er geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2.Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is
beslissend.
Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk
vastgesteld voorstel.
Wordt er echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan
vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3.Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de
voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in de zelfde of in de eerst volgende algemene vergadering door de ledenvergadering
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
Er worden concept notulen opgesteld die door het bestuur zijn goedgekeurd en binnen 8 weken na de algemene
vergadering gepubliceerd op de website van de vereniging. In dit document is duidelijk vermeld dat het concept
notulen betreft en dat goedkeuring op de eerst volgende algemene ledenvergadering plaatsvindt.
Artikel 15.
1.Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt er ten minste een algemene

vergadering gehouden (de jaarvergadering) en wel binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar, behoudens
verlenging van deze termijn door de algemene vergadering.
In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en
over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan
de vergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden: Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan
wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
2.Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene vergadering niet
overlegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:293 lid 1 van het burgerlijk wetboek,
dan benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het
bestuur uitmaken.
3.Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste één maand voor de dag waarop de algemene vergadering
zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie.
De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4.Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te
geven.
5.Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op
kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
Artikel 16.
1.Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene vergaderingen
bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
2.Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende
gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van
een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan
het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van
de algemene vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding
der vergadering en het opstellen der notulen.
3.De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op
een termijn van ten minste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4.Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond, kan de vergadering niettemin
rechtsgeldige besluiten nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als
is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden
uitgebracht en geen van hen noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet.
Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de
algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als
stemgerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van een tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet.
Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene
vergaderingen inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.
STATUTENWIJZIGING.
Artikel 17.
1.Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de 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 statuten
wijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel,
waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. Bovendien wordt een afschrift als
hierboven bedoeld aan alle leden toegezonden.
3.Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van
ten minste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste tweederde van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Is niet tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd , dan wordt binnen vier we
ken daarna een tweede vergadering gehouden, waarin over dit voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de
orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordig
de leden, kan worden besloten, mits met ten minste tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4.De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5.Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing indien in de algemene vergadering alle
stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statuten wijziging met algemene stemmen
wordt aangenomen.
6.De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledig
doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de

Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingenregister.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 18.
1.Het bepaalde in artikel 17 leden 1,2,3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de
algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
2.De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoeld besluit de bestemming vast voor het batig saldo,
en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

3.De vereffening geschiedt door het bestuur.
4.Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de
woorden "In Liquidatie".
5.De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende
baten aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet (n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 17 vermelde
register.
6.De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende twintig jaren na afloop
van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
REGLEMENTEN.
Artikel 19.
1.De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigingen, waarin onderwerpen
worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2.Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3.Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 17 leden 1,2, en 5 van
overeenkomstige toepassing.

