Concept van 14 april 2022

STATUTENWIJZIGING
VERENIGING
WV/2021.002263.01
rep.nr :

Heden, @tweeduizend tweeëntwintig,
verscheen voor mij, mr. Pieter Jacob van Drooge, notaris te Leeuwarden:
[medewerker DeHaan Advocaten en Notarissen].
De verschenen persoon verklaarde dat de algemene vergadering van de vereniging: Agrarische
Jongeren Friesland, statutair gevestigd te Leeuwarden, feitelijk gevestigd te Drachten en aldaar
kantoorhoudende aan de Lavendelheide 9,Afdeling 6 (9202 PD), ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 40005190 (de “Vereniging”), op @ in haar vergadering gehouden te @ heeft
besloten de statuten van de Vereniging algeheel te wijzigen. Een kopie van het uittreksel van de
notulen van voormelde algemene vergadering is aan deze akte gehecht.
De statuten van de Vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij akte verleden op vijftien juni
tweeduizend elf voor mr. N.W. Beijaard, notaris te Sint Nicolaasga.
Uit gemeld uittreksel van de notulen blijkt dat hij, de verschenen persoon handelend als gemeld,
bevoegd is tot het doen verlijden van deze akte.
De verschenen persoon verklaarde vervolgens, ter uitvoering van gemeld uittreksel van de notulen,
bij deze akte de statuten van de Vereniging zodanig te wijzigen dat zij luiden als volgt:
Statuten
Definities en interpretatie
Artikel 1
1.1

In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd:
−

Afdeling
een aan de basis van de Vereniging staande plaats- of streekgebonden groep
bestaande uit leden van de Vereniging

−

Afdelingsbestuur
het bestuur van een Afdeling

−

Algemene Vergadering
het orgaan dat gevormd wordt door het Provinciaal Bestuur, dan wel de
bijeenkomst van het Provinciaal Bestuur

−

Artikel
een artikel van deze Statuten

−

Bestuur
het bestuur van de Vereniging

−

Erelid
een erelid van de Vereniging

−

Jaarrekening
de balans van baten en lasten met toelichting
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−

Lid
een gewoon lid van de Vereniging

−

Lidmaatschap
het lidmaatschap van een Lid van de Vereniging, met inbegrip van alle daaraan
verbonden rechten en plichten

−

Provinciaal Bestuur
het orgaan bestaande uit de door de Afdelingen conform de Statuten gekozen
afgevaardigden

−

Statuten
de statuten van de Vereniging, zoals deze van tijd tot tijd zullen luiden

−

Vereniging
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben

−

Verenigingsjaar
het boekjaar van de Vereniging

−

Volstrekte meerderheid
meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen

1.2

Begrippen die in het enkelvoud zijn gedefinieerd, hebben een overeenkomstige
betekenis in het meervoud en vice versa.

1.3

Onder de term schriftelijk wordt tevens begrepen langs elektronische weg.

Naam en zetel
Artikel 2
2.1

De Vereniging is genaamd: Agrarische Jongeren Friesland.

2.2

De Vereniging is bij afkorting genaamd: AJF.

2.3

Zij is gevestigd in de gemeente Leeuwarden.

Doel
Artikel 3
3.1

De Vereniging heeft ten doel:
a.

het werken aan de vorming, bewustwording en belangenbehartiging van, voor en
door jonge en toekomstige boeren en boerinnen en jongeren die zich sterk bij de
landbouw in de provincie Friesland betrokken voelen, waarbij de Vereniging zich
richt op alle jongeren van zestien tot en met vijfendertig jaar, woonachtig op of
anderzijds betrokken bij het platteland van de provincie Friesland;

b.

het in en buiten rechte collectief optreden namens boeren en boerinnen en
jongeren die zich sterk bij de landbouw in de provincie Friesland betrokken voelen,
om de landbouwgrond in de provincie Friesland te beschermen tegen onder meer
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(maar niet uitsluitend) de negatieve effecten van de flora en fauna in de provincie
Friesland op die landbouwgrond; en
c.

al hetgeen in de ruimste zin met het voorgaande verband houdt, daartoe behoort
en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

3.2

De Vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door alle wettige middelen, welke aan
het doel van de Vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Grondslag en organisatie
Artikel 4
4.1

De Vereniging heeft een algemene grondslag. De Vereniging wil samenwerking tussen
jongeren bevorderen met respect voor elkaars opvattingen, achtergronden en
levensbeschouwing. Als basis voor die algemene grondslag geldt de universele
verklaring van de rechten van de mensen, vastgesteld op de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties op tien december negentienhonderd achtenveertig.

4.2

De Vereniging komt voort uit de samenwerking tussen de vereniging: Christelijke
Agrarische Jongeren Friesland (“CAJF”), destijds gevestigd te Leeuwarden, en de
vereniging: Fryske Lânbou Jongerein (“FLJ”), destijds gevestigd te Akkrum in de
gemeente Boarnsterhim.

Lidmaatschap
Artikel 5
5.1

Leden zijn zij die:
i).

zich als Lid schriftelijk hebben aangemeld (i) bij het Bestuur of (ii) door het
Afdelingsbestuur van de Afdeling waarbij zij zich hebben aangesloten op hunner
verzoek als Lid schriftelijk zijn aangemeld bij het Bestuur;

ii).

zestien (16) jaar of ouder zijn, doch niet de leeftijd van zesendertig (36) jaar hebben
bereikt;

iii). woonachtig zijn in de provincie Fryslân; en
iv). door het Bestuur als Lid tot de Vereniging zijn toegelaten.
Ingeval van niet-toelating door het Bestuur kan de Algemene Vergadering alsnog tot
toelating besluiten.
5.2

Het Lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.

5.3

Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle Leden zijn
opgenomen. In het register zullen voorts de e-mailadressen van de Leden, voor zover
medegedeeld aan het Bestuur, worden opgenomen. Leden verschaffen aan het Bestuur
tijdig de nodige gegevens, alsmede eventuele wijziging van zodanige gegevens. Alle
gevolgen van het niet, niet tijdig of onjuist mededelen van die gegevens zijn voor
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rekening en risico van de betrokkene.
Ereleden
Artikel 6
6.1

Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de Vereniging, als
zodanig door de Algemene Vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben
aanvaard. Tot Erelid kunnen zowel Leden als niet-Leden worden benoemd.

6.2

Ereleden hebben uit hoofde van hun erelidmaatschap geen andere rechten en
verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de Statuten zijn toegekend en
opgelegd.

6.3

Het erelidmaatschap eindigt bij overlijden van het Erelid en kan voorts te allen tijde door
het Erelid met onmiddellijke ingang worden opgezegd door een schriftelijke mededeling
aan het Bestuur. De Vereniging kan een Erelid schorsen en het erelidmaatschap
opzeggen; op schorsing en opzegging van een Erelid door het Vereniging is het
bepaalde in de Artikelen 8 en 11 van overeenkomstige toepassing.

6.4

Het bepaalde in Artikel 5.3 en Artikel 19.6 is van overeenkomstige toepassing op
Ereleden die niet tevens Lid zijn.

Donateurs
Artikel 7
7.1

Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de Vereniging financieel te steunen.

7.2

Het Bestuur beslist omtrent de toelating van donateurs.

7.3

Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of
krachtens de Statuten zijn toegekend en opgelegd.

7.4

Het donateurschap eindigt door schriftelijke opzegging. Hiertoe zijn zowel de donateur
als het Bestuur bevoegd. De door de donateur toegezegde dan wel verschuldigde
bijdrage over het lopende Verenigingsjaar blijft voor het geheel verschuldigd.

7.5

Het Bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van de donateurs zijn
vermeld.

Bijdragen
Artikel 8
8.1

Leden en donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door
de Algemene Vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën
worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. Het Bestuur bepaalt in welke
categorie een Lid of donateur valt.

8.2

Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
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8.3

Het Bestuur is bevoegd te besluiten dat de jaarlijkse bijdrage van een Lid of donateur
in meerdere termijnen mag worden betaald.

Schorsing Lid
Artikel 9
9.1

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 zes (6) maanden.

9.2

Binnen één (1) maand nadat een Lid een besluit van het Bestuur tot schorsing is
meegedeeld, heeft deze het recht van beroep op de Algemene Vergadering. Dit beroep
zal behandeld worden op de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Einde Lidmaatschap
Artikel 10
10.1

10.2

Het Lidmaatschap eindigt:
a.

door overlijden van het Lid;

b.

door opzegging door het Lid;

c.

door opzegging door de Vereniging;

d.

door ontzetting (royement).

Voorts eindigt het Lidmaatschap op de laatste dag van het kalenderjaar waarin het Lid
de leeftijd van zesendertig jaar heeft bereikt, tenzij dit Lid tevens Erelid is.

10.3

Wanneer het Lidmaatschap in de loop van een Verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin
de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het Lid verschuldigd, tenzij het Bestuur
anders besluit.

10.4

Het einde van het Lidmaatschap laat onverlet de verplichting tot het voldoen aan een of
meer verplichtingen die op grond van Artikel 16.3 ten tijde van het einde van het
Lidmaatschap reeds op het Lid rustten.

Opzegging door het Lid
Artikel 11
11.1

Opzegging van het Lidmaatschap door het Lid geschiedt door een schriftelijk
kennisgeving aan het Bestuur.

11.2

Opzegging van het Lidmaatschap door het Lid kan, behoudens het bepaalde in Artikel
11.3, slechts geschieden tegen het einde van het Verenigingsjaar en met inachtneming
van een opzegtermijn van ten minste acht (8) weken. Indien een opzegging niet tijdig
heeft plaatsgehad, loopt het Lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende
Verenigingsjaar.

11.3

In afwijking van het bepaalde in Artikel 11.2 kan een Lid zijn Lidmaatschap met
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onmiddellijke ingang opzeggen:
a.

binnen één (1) maand nadat hem een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of
zijn verplichtingen zijn verzwaard bekend is geworden of meegedeeld, tenzij het
een wijziging betreft van de geldelijke rechten en verplichtingen;

b.

binnen één (1) maand nadat hem een besluit tot omzetting van de Vereniging in
een andere rechtsvorm of tot fusie of tot splitsing is meegedeeld;

c.

indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het Lidmaatschap te laten
voortduren.

Opzegging door de Vereniging
Artikel 12
12.1

Over opzegging van het Lidmaatschap door de Vereniging alsmede de datum van
ingang daarvan beslist het Bestuur, dat daarvan met opgave van redenen aan het Lid
schriftelijk kennisgeeft.

12.2

De Vereniging kan het Lidmaatschap opzeggen:
a.

wanneer een Lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het Lidmaatschap bij
deze Statuten gesteld te voldoen;

b.

wanneer een Lid zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt;

c.

wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het
Lidmaatschap te laten voortduren.

12.3

Het Lid is bevoegd binnen één (1) maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep
te gaan bij de Algemene Vergadering tegen een besluit tot opzegging op de grond dat
van de Vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het Lidmaatschap te laten
voortduren. Dit beroep zal behandeld worden op de eerstvolgende Algemene
Vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het Lid
geschorst.

Ontzetting
Artikel 13
13.1

Over ontzetting uit het Lidmaatschap alsmede de datum van ingang daarvan beslist het
Bestuur, dat daarvan met opgave van redenen zo spoedig mogelijk aan het Lid
schriftelijk kennisgeeft.

13.2

Ontzetting uit het Lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een Lid in
strijd met de Statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, of de
Vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Tegen een besluit tot ontzetting staat beroep
open op de Algemene Vergadering. Het bepaalde in Artikel 12.3 is zoveel mogelijk van
overeenkomstige toepassing ten aanzien van dit beroep.
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Bestuur
Artikel 14
14.1

Het Bestuur bestaat uit ten minste drie (3) personen. Zowel een natuurlijke persoon als
een rechtspersoon kan bestuurder zijn. Het aantal leden wordt - met inachtneming van
het in de eerste zin van dit Artikel bepaalde - door de Algemene Vergadering
vastgesteld. Slechts Leden kunnen tot bestuurder worden benoemd.

14.2

De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd uit de Leden van de
Vereniging. Deze benoeming geschiedt uit een bindende voordracht, die wordt
opgemaakt door het Bestuur en die gelijktijdig met de agenda voor de Algemene
Vergadering aan de Leden wordt toegezonden. Indien de voordracht één kandidaat
voor een te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat
de kandidaat is benoemd, tenzij het bindende karakter aan de voordracht wordt
ontnomen.

14.3

Aan de voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een besluit van
de Algemene Vergadering genomen met ten minste twee/derde (2/3e) deel van de in de
vergadering uitgebrachte stemmen.

14.4

De Algemene Vergadering is met inachtneming van deze Statuten te allen tijde bevoegd
iedere bestuurder te schorsen of te ontslaan. Gaat de Algemene Vergadering niet
binnen drie (3) maanden na het besluit tot schorsing over tot ontslag van de geschorste
bestuurder, dan vervalt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de
gelegenheid gesteld zich in de Algemene Vergadering te verantwoorden en kan zich
daarbij door een raadsman doen bijstaan.

14.5

Bij het ontstaan van een vacature in het Bestuur, zal de Algemene Vergadering zo
spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie (3) maanden na het ontstaan van de vacature
daarin voorzien door de benoeming van een opvolger, tenzij met inachtneming van het
bepaalde in Artikel 14.1 tot vermindering van het aantal bestuurders wordt besloten.

14.6

De bestuurders treden af na een zittingsperiode van maximaal vier (4) jaren en zijn na
afloop van een zittingsperiode eenmaal herbenoembaar. Zij treden af volgens een door
het Bestuur op te stellen rooster van aftreden. Een periodiek aftredende bestuurder blijft
in functie totdat in zijn bestuurslidmaatschap is voorzien, tenzij door de Algemene
Vergadering is besloten niet in de vacature te voorzien.
In tussentijdse vacatures benoemde bestuurders nemen op dit rooster de plaats in van
de bestuurders voor wie zij benoemd zijn.

14.7

Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Hiernaast kunnen ook andere functionarissen worden gekozen.
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Een bestuurder kan ook meer dan één van genoemde functies vervullen.
14.8

Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, zijn de overblijvende
bestuurders voorlopig met de taken en bevoegdheden van het Bestuur belast. De
Algemene Vergadering is bevoegd één of meerdere personen aan te wijzen die bij
ontstentenis of belet van alle bestuurders, voorlopig met de taken en bevoegdheden
van het Bestuur zijn belast.

14.9

Onder belet als bedoeld in Artikel 14.8 wordt verstaan de situatie dat een bestuurder
tijdelijk zijn functie niet mag of kan uitoefenen, waarvan in ieder geval sprake is, indien:
−

een bestuurder is geschorst;

−

een onafhankelijk arts, die deskundigheid heeft op het gebied waarop de
vraagstelling zich afspeelt, een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat de
desbetreffende bestuurder niet meer in staat is om de belangen van de Vereniging
op een juiste wijze te behartigen en/of zijn wil te verklaren;

−

een bestuurder onbereikbaar is, waarvan sprake is indien het onmogelijk is
gebleken om binnen één (1) week persoonlijk en/of elektronisch contact met de
desbetreffende bestuurder te krijgen en wel op zodanige wijze dat een dialoog
mogelijk is.

14.10

De Algemene Vergadering stelt met inachtneming van het bepaalde in deze Statuten
de eventuele bezoldiging en de overige arbeids- en/of managementvoorwaarden van
de bestuurders vast.

14.11

De bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte kosten. De Vereniging voert een administratie waaruit blijkt welke
bedragen aan onkostenvergoedingen door de Vereniging zijn betaald.

Einde bestuurslidmaatschap
Artikel 15
Een bestuurder houdt op bestuurder van de Vereniging te zijn:
a.

door overlijden;

b.

bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;

c.

bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);

d.

door het eindigen van zijn Lidmaatschap;

e.

door periodiek aftreden;

f.

door zijn ontslag hem verleend door de Algemene Vergadering.

Taak en bevoegdheden
Artikel 16
16.1

Behoudens de beperkingen volgens de Statuten is het Bestuur belast met het besturen
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van de Vereniging. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het
belang van de Vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
16.2

Het Bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering,
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding
en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan 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 ander verbindt.

16.3

Het Bestuur is bevoegd namens de Vereniging ten laste van Leden verplichtingen aan
te gaan in de zin van artikel 46 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek met een of meer
erkende organisaties in de zin van de Regeling producenten- en brancheorganisaties
of daarvoor in de plaats tredende regelingen (erkende organisaties), van welke
verplichtingen de verbindend verklaring wordt verzocht als bedoeld in voormelde
regeling. Tot voormelde verplichtingen die alsdan op de Leden rusten jegens de
desbetreffende erkende organisaties behoren onder meer:
a.

de verplichting tot naleving van, casu quo, voldoening aan voorschriften
(waaronder maatregelen) van de erkende organisatie ten aanzien van de sector
waarin het desbetreffende Lid werkzaam is en die betrekking hebben op een of
meer van de doelen genoemd in artikel 164, vierde lid, van Verordening (EG)
nummer 1308/2013 of daarvoor in de plaats tredende regelingen, waaronder in elk
geval, zonder daartoe te zijn beperkt, voorschriften (waaronder maatregelen) ter
bevordering

van

diergezondheid,

plantgezondheid,

voedselveiligheid,

milieubescherming en klimaatdoelstellingen;
b.

de verplichting tot voldoening van financiële bijdragen als genoemd in artikel 165
van de onder a genoemde Verordening;

c.

de verplichting tot registratie en/of gegevensverstrekking ter zake van (de
onderneming van) het desbetreffende Lid ten behoeve van het bepaalde onder a
en b, en

d.

de verplichting tot naleving van, casu quo, voldoening aan de door de
desbetreffende erkende organisaties aan een Lid opgelegde geldelijke sancties
(daaronder begrepen invorderingskosten) wegens niet-nakoming door de
desbetreffende marktdeelnemer van voormelde verplichtingen jegens de
desbetreffende erkende organisatie.

16.4

Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taak te doen uitvoeren door personen die, of door commissies waarvan de leden, door
het Bestuur worden benoemd en ontslagen. Het stelt daartoe de nodige instructies vast.
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16.5

Het Bestuur is bevoegd personeel in dienst te nemen van de Vereniging.
Indienstneming, schorsing en ontslag van personeel, alsmede het vaststellen van de
arbeidsvoorwaarden geschiedt door het Bestuur, dat tevens de instructies voor het
personeel vaststelt.

Bestuursvergaderingen
Artikel 17
17.1

Bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vereniging haar
zetel heeft. Vergaderingen kunnen voorts worden gehouden op zodanige andere locatie
als de bestuurders, al dan niet bij reglement, unaniem zijn overeengekomen.

17.2

Ieder kalenderjaar wordt ten minste één bestuursvergadering gehouden.

17.3

Bestuursvergaderingen zullen verder steeds worden gehouden, wanneer de voorzitter
dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder
nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de voorzitter het verzoek
richt.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft op zodanige wijze, dat
de vergadering kan worden gehouden binnen drie (3) weken na het verzoek, is de
verzoeker bevoegd zelf een bestuursvergadering bijeen te roepen met inachtneming
van de vereiste formaliteiten.

17.4

De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in de tweede zin van Artikel
17.3 bepaalde - door de voorzitter (of in geval van zijn ontstentenis of belet, de
bestuurder die de taken van de voorzitter vervult of waarneemt), ten minste acht (8)
dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend,
schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen.

17.5

Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van
bestuursvergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin geldige
besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de
betreffende bestuursvergadering alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en mits geen van hen zich tegen de besluitvorming in de betreffende vergadering verzet.

17.6

De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur of, indien
deze niet aanwezig is, door de bestuurder die de taken van de voorzitter vervult of
waarneemt.

17.7

In een bestuursvergadering is iedere bestuurder gerechtigd één stem uit te brengen.
Een bestuurder kan zich ter vergadering door een medebestuurder doen
vertegenwoordigen door overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de
voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurder kan daarbij slechts
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voor één medebestuurder als gevolmachtigde optreden.
17.8

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van
de Vereniging of de met haar verbonden onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor
geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Algemene
Vergadering.

17.9

Het Bestuur besluit - zowel in als buiten vergadering - met Volstrekte meerderheid.
Ongeldige en blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.

17.10

Bij staken van stemmen komt geen besluit tot stand.

17.11

Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor zodanige
bestuursbesluiten als de Algemene Vergadering bij zijn specifiek omschreven besluit
heeft vastgesteld en aan het Bestuur heeft medegedeeld.

17.12

Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van audio- of video
communicatieapparatuur, tenzij een bestuurder daartegen bezwaar maakt.

17.13

Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een
stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van het genomen besluit, voor
zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid
van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een bestuurder dit
verlangt.

17.14

In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten of een reglement voorzien,
beslist de voorzitter.

17.15

Van het verhandelde in de bestuursvergaderingen worden notulen gehouden door de
secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe
aangezocht. De notulen worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en
secretaris van de bestuursvergadering.

17.16

Besluiten van het Bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk
worden genomen, mits alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen
van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.

Vertegenwoordiging
Artikel 18
18.1

Het Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging, voor zover uit de wet niet anders
voortvloeit.
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18.2

Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter, secretaris en
penningmeester gezamenlijk handelend.

18.3

De vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in de artikelen 18.1 en 18.2 is
onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Op een
statutaire beperking of voorwaarde zonder wettelijke grondslag kan tegenover een
derde geen beroep worden gedaan. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven
beperking of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door
de Vereniging worden ingeroepen.

18.4

De Vereniging kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden,
om de Vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Algemene Vergadering – Bijeenroeping en agendering
Artikel 19
19.1

Jaarlijks zal op een door het Bestuur vast te stellen tijdstip, een en ander met
inachtneming van het overigens in deze Statuten bepaalde, een Algemene Vergadering
worden gehouden. In deze jaarlijkse Algemene Vergadering komen in ieder geval aan
de orde:
a.

het bestuursverslag en de Jaarrekening, alsmede een verklaring van de
accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

b.

het verslag van de kascommissie, indien omtrent de getrouwheid van de stukken
aan de algemene vergadering niet een verklaring van een accountant als bedoeld
in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt overlegd; en

c.
19.2

de voorziening in eventuele vacatures in het Bestuur.

Andere Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls als het Bestuur
daartoe volgens de wet verplicht is, dan wel wanneer het Bestuur of één of meer
bestuurders daartoe uit eigen beweging overgaat/overgaan.

19.3

Voorts is het Bestuur, op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden
van het Provinciaal Bestuur als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende (1/10e)
gedeelte van de stemmen in de Algemene Vergadering, verplicht tot het bijeenroepen
van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken na
indiening van het verzoek. De verzoekers vermelden in hun verzoek de te behandelen
onderwerpen.

19.4

Indien aan het in Artikel 19.3 bedoelde verzoek binnen drie (3) weken geen gevolg wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan.

19.5

Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vereniging haar
zetel heeft.
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19.6

De oproeping van de leden van het Provinciaal Bestuur tot een Algemene Vergadering
geschiedt door middel van oproepingsbrieven niet later dan op de achtste (8e) dag vóór
die van de Algemene Vergadering, schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te
behandelen onderwerpen, gericht aan de adressen van alle leden van het Provinciaal
Bestuur, zoals opgenomen in het register bedoeld in Artikel 5.3. De oproeping kan
tevens plaatsvinden door aankondiging in het ledenblad of andere periodieke uitgave
namens de Vereniging, mits deze onder de leden van het Provinciaal Bestuur wordt
verspreid en ook overigens met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande zin.
Indien een lid van het Provinciaal Bestuur hiermee instemt, kan zodanige oproeping
tevens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het betreffende lid van het Provinciaal
Bestuur voor dit doel is bekend gemaakt, waaronder in ieder geval begrepen een aan
het Bestuur medegedeeld e-mailadres zoals opgenomen in het register bedoeld in
Artikel 5.3.

19.7

Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van
een Algemene Vergadering niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin over alle
aan de orde komende onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits in de
betreffende Algemene Vergadering alle leden van het Provinciaal Bestuur aanwezig of
vertegenwoordigd is en mits met algemene stemmen.

19.8

In de situatie als bedoeld in Artikel 19.4 kan, in afwijking van het bepaalde in Artikel
19.6, oproeping ook plaatsvinden door middel van een advertentie in ten minste één (1)
ter plaatse waar de Vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

Toegang en vertegenwoordiging
Artikel 20
20.1

Toegang tot de Algemene Vergadering hebben de leden van het Provinciaal Bestuur,
alle niet-geschorste Leden, Ereleden en donateurs. De bestuurders hebben als zodanig
een raadgevende stem in de Algemene Vergadering.
Een geschorst Lid of Erelid heeft toegang tot de Algemene Vergadering waarin het
besluit van het Bestuur tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het
woord te voeren.

20.2

Over toelating van andere dan de in Artikel 20.1 bedoelde personen beslist de voorzitter
van de Algemene Vergadering.

20.3

Uitsluitend leden van het Provinciaal Bestuur kunnen in een Algemene Vergadering een
stem uitbrengen.

Vergaderorde en besluitvorming

blad 13

Artikel 21
21.1

Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur of, bij diens
afwezigheid, een ander door het Bestuur aan te wijzen bestuurder. Zijn geen
bestuurders aanwezig of werd de Algemene Vergadering niet door het Bestuur
bijeengeroepen, dan voorziet de Algemene Vergadering zelf in haar leiding.

21.2

Het Bestuur kan besluiten dat eenieder die toegang heeft tot de Algemene Vergadering,
bevoegd is om in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een
elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin
het woord te voeren en voor zover van toepassing het stemrecht uit te oefenen.
Daarvoor is vereist dat de betreffende persoon via het elektronisch communicatiemiddel
kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter
vergadering en, indien van toepassing, het stemrecht kan uitoefenen.

21.3

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 en ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde
leden van het Provinciaal Bestuur.

21.4

Van het verhandelde in de Algemene Vergaderingen worden notulen gehouden door
de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de
Algemene Vergadering daartoe aangezocht. Deze notulen worden door de voorzitter
en de secretaris van de Algemene vergadering ondertekend en in dezelfde of in de
eerstvolgende Algemene Vergadering vastgesteld.

Besluitvorming buiten vergadering
Artikel 22
22.1

Een eenstemmig besluit van alle leden van het Provinciaal Bestuur, ook al zijn deze niet
in een vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de Algemene
Vergadering.

22.2

De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming als bedoeld in Artikel 22.1
in de gelegenheid gesteld om hun raadgevende stem uit te brengen.

Stemrecht en stemprocedure
Artikel 23
23.1

Het aantal door een lid van het Provinciaal Bestuur uit te brengen stemmen is telkens
afhankelijk van het op 31 december van het voorafgaande boekjaar geregistreerde
aantal Leden. Een lid van het Provinciaal Bestuur heeft één (1) stem voor iedere twintig
(20) Leden die zijn aangesloten bij de Afdeling waarvan het betreffende lid van het
Provinciaal Bestuur afgevaardigde is, met een minimumaantal van één (1) stem en een
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maximumaantal van vier (4) stemmen.
23.2

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

23.3

De bestuurders hebben als zodanig een raadgevende stem in de Algemene
Vergadering.

23.4

Indien de stemmen staken over een voorstel voorgelegd aan de Algemene Vergadering,
dan is het voorstel verworpen.

23.5

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming
gewenst acht of een van de stemgerechtigde leden van het Provinciaal Bestuur zulks
voor de stemming verlangt en dit onverwijld na toezending van de oproeping aan het
Bestuur heef verzocht. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten
briefjes of op zodanige andere wijze als de voorzitter bepaalt. Besluitvorming bij
acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

23.6

Het in de Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de
uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van het
genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid
van de Algemene Vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigd lid van het Provinciaal Bestuur dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.

23.7

In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de
voorzitter.

Provinciaal Bestuur
Artikel 24
24.1

Het Provinciaal Bestuur bestaat uit een uit iedere Afdeling gekozen afgevaardigde of
diens plaatsvervanger.

24.2

De

afgevaardigde

en

diens

plaatsvervanger

worden

benoemd

door

de

Afdelingsvergadering van de Afdeling waar de afgevaardigde als Lid bij is aangesloten.
De afgevaardigde wordt benoemd uit het Afdelingsbestuur. Deze benoeming geschiedt
uit een bindende voordracht, die wordt opgemaakt door het Afdelingsbestuur en die
gelijktijdig met de agenda voor de Afdelingsvergadering aan de bij de Afdeling
aangesloten Leden wordt toegezonden. Indien de voordracht één (1) kandidaat voor
een te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de
kandidaat is benoemd, tenzij het bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen.
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24.3

Aan de voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een besluit van de
Afdelingsvergadering genomen met ten minste twee/derde (2/3 e) deel van de in de
vergadering uitgebrachte stemmen.

24.4

De Afdelingsvergadering is met inachtneming van deze Statuten te allen tijde bevoegd
iedere afgevaardigde of diens plaatsvervanger te schorsen of te ontslaan. Gaat de
Afdelingsvergadering niet binnen drie (3) maanden na het besluit tot schorsing over tot
ontslag van de geschorste afgevaardigde of diens plaatsvervanger, dan vervalt de
schorsing. De geschorste afgevaardigde of diens plaatsvervanger wordt in de
gelegenheid gesteld zich in de Afdelingsvergadering te verantwoorden en kan zich
daarbij door een raadsman doen bijstaan.

24.5

Bij

het

ontstaan

van

een

vacature

in

het

Provinciaal

Bestuur,

zal

de

Afdelingsvergadering van de Afdeling wiens Afgevaardigde de vacante positie laatstelijk
heeft vervuld, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie (3) maanden na het
ontstaan van de vacature daarin voorzien door de benoeming van een opvolger.
24.6

Het Afdelingsbestuur brengt het Bestuur op de hoogte van de benoeming van een
afgevaardigde en diens plaatsvervanger.

Einde lidmaatschap Provinciaal Bestuur
Artikel 25
Een afgevaardigde houdt op lid van het Provinciaal Bestuur te zijn:
a.

door overlijden;

b.

bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;

c.

door het eindigen van zijn Lidmaatschap;

d.

wanneer de afgevaardigde ophoudt lid van het Afdelingsbestuur te zijn.

Afdelingen
Artikel 26
26.1

De Vereniging heeft Afdelingen, bestaande uit een Afdelingsbestuur en de in de
geografische ligging van de Afdeling woonachtige en/of werkzame Leden. Het Bestuur
is bevoegd, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering, de
geografische ligging van iedere Afdeling vast te stellen en deze te wijzigen.

26.2

Het Afdelingsbestuur bestaat uit ten minste twee (2) bestuurders. Het aantal
bestuurders wordt – met inachtneming van het in de eerste zin van dit Artikel bepaalde
– door de Afdelingsvergadering vastgesteld. Slechts Leden aangesloten bij de
betreffende Afdeling kunnen tot afdelingsbestuurder worden benoemd.

26.3

De afdelingsbestuurders worden door de Afdelingsvergadering benoemd. De
Afdelingsvergadering is met inachtneming van deze Statuten te allen tijde bevoegd
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iedere afdelingsbestuurder te schorsen of te ontslaan. Gaat de Afdelingsvergadering
niet binnen drie (3) maanden na het besluit tot schorsing over tot ontslag van de
geschorste

afdelingsbestuurder,

dan

vervalt

de

schorsing.

De

geschorste

afdelingsbestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Afdelingsvergadering te
verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
26.4

Bij het ontstaan van een vacature in het Afdelingsbestuur, zal de Afdelingsvergadering
zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie (3) maanden na het ontstaan van de
vacature daarin voorzien door de benoeming van een opvolger, tenzij met inachtneming
van het bepaalde in Artikel 26.2 tot vermindering van het aantal bestuurders wordt
besloten.

26.5

De bestuurders treden af na een zittingsperiode van maximaal drie (3) jaren en zijn na
afloop van een zittingsperiode steeds herbenoembaar. Zij treden af volgens een door
het Afdelingsbestuur op te stellen rooster van aftreden. Een periodiek aftredende
bestuurder blijft in functie totdat in zijn bestuurslidmaatschap is voorzien, tenzij door de
Afdelingsvergadering is besloten niet in de vacature te voorzien.
In tussentijdse vacatures benoemde bestuurders nemen op dit rooster de plaats in van
de bestuurders voor wie zij benoemd zijn.

26.6

Het Afdelingsbestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. Hiernaast kunnen ook andere functionarissen worden gekozen.
Een bestuurder kan ook meer dan één van genoemde functies vervullen.

26.7

Iedere Afdeling wordt geregeerd door de Statuten en hun eigen reglement. De
Afdelingsvergadering kan op voorstel van het Afdelingsbestuur één of meer
reglementen vaststellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de
Statuten zijn vervat, met dien verstande dat een reglement niet met de wet of deze
Statuten in strijd mag zijn en de bestuurders op democratische wijze zijn benoemd.
Indien en voor zover een reglement een bepaling bevat, welke in strijd is met een ouder
niet ingetrokken reglement, geldt de bepaling uit het nieuwste reglement.

26.8

De Afdelingsvergadering is te allen tijde bevoegd een reglement vast te stellen, te
wijzigen of in te trekken.

Bijzondere besluiten
Artikel 27
27.1

Besluiten van de Algemene Vergadering tot:
a.

statutenwijziging;

b.

ontbinding;

c.

het vaststellen, intrekken of wijzigen van een reglement als bedoeld in Artikel 29;
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d.

schorsing of ontslag van een bestuurder;

e.

het

vaststellen

van

de

bezoldiging

of

andere

arbeids-

en/of

managementvoorwaarden van een bestuurder;
kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3)
van de geldig uitgebrachte stemmen, genomen in een Algemene Vergadering waarin
ten minste twee/derde (2/3) van de leden van het Provinciaal Bestuur aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
27.2

Indien in een Algemene Vergadering als bedoeld in Artikel 27.1 niet twee/derde (2/3)
van de leden van het Provinciaal Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een
tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2)
weken en niet later dan zes (6) weken na de eerste Algemene Vergadering. In deze
tweede Algemene Vergadering kan worden besloten omtrent de onderwerpen die op
de eerste Algemene Vergadering op de agenda waren geplaatst, ongeacht het aantal
aanwezig of vertegenwoordigde leden van het Provinciaal Bestuur, mits met een
meerderheid van ten minste twee/derde (2/3e) van de geldig uitgebrachte stemmen.

Boekjaar, Jaarrekening en bestuursverslag
Artikel 28
28.1

Het boekjaar van de Vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

28.2

Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van alles
betreffende de werkzaamheden van de Vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te
bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Vereniging kunnen
worden gekend. Het Bestuur is voorts verplicht voor de aanvang van een nieuw
boekjaar een begroting van haar inkomsten en uitgaven op te stellen voor dat boekjaar.

28.3

De Vereniging draagt zorgt voor een redelijke verhouding tussen de kosten van het
werven van haar inkomsten en de beheerskosten. De Vereniging voert een
administratie waaruit blijkt welke bedragen door de Vereniging zijn betaald voor het
werven van haar inkomsten.

28.4

Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de Vereniging afgesloten.
Daaruit wordt door het Bestuur de Jaarrekening opgemaakt.

28.5

Het Bestuur maakt jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar,
behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier (4) maanden op grond van
bijzondere omstandigheden, een bestuursverslag over de gang van zaken binnen de
Vereniging en over het gevoerde beleid, alsmede de Jaarrekening op en legt de stukken
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ter inzage voor de Leden ten kantore van de Vereniging. De Jaarrekening wordt
ondertekend door alle bestuurders; indien van één of meer hunner de ondertekening
ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de
Jaarrekening.
28.6

De Jaarrekening wordt uiterlijk één (1) maand na afloop van de in Artikel 28.5 bedoelde
termijn ter vaststelling aan de Algemene Vergadering voorgelegd.

28.7

Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering niet
overlegd een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek, zoals bedoeld in Artikel 19.1, dan benoemt de Algemene
Vergadering jaarlijks een kascommissie bestaande uit ten minste twee (2) Leden, die
geen deel van het Bestuur uitmaken. De kascommissie onderzoekt de Jaarrekening en
het bestuursverslag en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar
bevindingen uit. Het Bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar
onderzoek ten minste drie (3) weken voor de dag van de Algemene Vergadering waarin
de Jaarrekening zal worden behandeld, een exemplaar van de Jaarrekening en het
bestuursverslag te verschaffen. Het Bestuur is eveneens verplicht alle door de
kascommissie gevraagde inlichtingen aan haar te verschaffen, haar desgewenst de kas
en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de
Vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
Vergt

het

onderzoek

naar

het

oordeel

van

de

kascommissie

bijzondere

boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de Vereniging door een
deskundige doen bijstaan.
De Algemene Vergadering is te allen tijde bevoegd om de kascommissie van haar taak
te ontheffen. Deze ontheffing kan echter slechts plaatsvinden door de benoeming van
een andere kascommissie.
Reglementen
Artikel 29
29.1

De Algemene Vergadering kan op voorstel van het Bestuur één of meer reglementen
vaststellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze Statuten zijn
vervat.

29.2

Een reglement mag niet met de wet of deze Statuten in strijd zijn. Indien en voor zover
een reglement een bepaling bevat, welke in strijd is met een ouder niet ingetrokken
reglement, geldt de bepaling uit het nieuwste reglement.

29.3

De Algemene Vergadering is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of in te
trekken.
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Statutenwijziging
Artikel 30
30.1

De Algemene Vergadering is met inachtneming van het bepaalde in deze Statuten
bevoegd te besluiten deze Statuten te wijzigen.

30.2

Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten bij de oproeping mededeling doen van de
voorgestelde statutenwijziging en ten minste vijf (5) dagen voor die Algemene
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 die Algemene Vergadering wordt gehouden.

30.3

Zowel de Algemene Vergadering als het Bestuur is bevoegd de akte van
statutenwijziging te doen verlijden.

Ontbinding en vereffening
Artikel 31
31.1

De Algemene Vergadering is met inachtneming van het bepaalde in deze Statuten
bevoegd te besluiten de Vereniging te ontbinden. Ingeval van ontbinding van de
Vereniging geschiedt de vereffening door het Bestuur, tenzij de Algemene Vergadering
anders besluit.

31.2

Gedurende de vereffening blijven de Statuten zoveel mogelijk van kracht.

31.3

Hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vereniging van haar vermogen
overblijft, vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding Lid van de
Vereniging waren. Ieder Lid ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan
echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

31.4

Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de ontbonden Vereniging gedurende zeven (7) jaren nadat de
Vereniging heeft opgehouden te bestaan berusten onder degene die daartoe door de
Algemene Vergadering bij het besluit tot ontbinding is aangewezen. Indien een
aanwijzing als voormeld door de Algemene Vergadering niet is geschied, geschiedt
deze door de vereffenaren.

Slotbepaling
Artikel 32
In alle gevallen, waarin zowel de wet, deze Statuten als een reglement niet voorzien, beslist de
Algemene Vergadering.
Slot
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken
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verschenen persoon is door mij, notaris, vastgesteld.
Waarvan akte,
is verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave
van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop door mij, notaris, aan de verschenen
persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen, daarmee
in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte
voorlezing van de akte is deze eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris,
ondertekend om
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