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STATUTENWIJZIGING VERENIGING
Concept (1) d.d. 25 september 2017, uitsluitend voor discussiedoeleinden.
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Op veertien augustus [●]
tweeduizend dertien, verschijnenzeventien, verschijnt voor mij, mr. Willem----Frederik Otto Stricker
mr.
Philippe
Huib
Ferdinand
König,
notaris
te
Rotterdam:
------------------------------------------------1) de heer Petrus Joseph Maria DRION, geboren te Breda op één mei
negentien honderd zevenenveertig, wonende te (3055 HE) Rotterdam
aan de Händellaan 2, paspoort nummer ILD97KP27, gehuwd,
-----------------------------2) de heer Jan Daniel HILLEN, geboren te Chicago, Verenigde Staten
van
Amerika
op negentien
december
negentienhonderd
achtenveertig, wonende te (3061 DH) Rotterdam aan de Kralingse
Plaslaan 142, paspoort nummer NW0C3CRD0, ongehuwd,
------------------------------------------------------------------[●].
OVERWEGINGEN
De comparant neemt in aanmerking:
A.
Laatste statuten
te dezen handelend als voorzitter, respectievelijk secretaris van de
vereniging:De statuten van Vereniging Vrienden van het Rotterdams
Philharmonisch Orkest, een vereniging naar Nederlands recht, met volledige
rechtsbevoegdheid,
gevestigd
te
Rotterdam;
-------------------------------------------------------------------------------------------(“de
vereniging”).
-----------------------------------------------------------------------------------De comparanten, handelend als vermeld, verklaren vooraf:
-----------------------------dat de algemene ledenvergadering bijeen te
Rotterdam op zevenentwintig maart tweeduizend dertien heeft besloten
tot wijziging der statuten, blijkens aan te hechten kopie van het
verhandelde in die vergadering, in welke vergadering de comparanten
aangewezen zijn om te compareren bij deze akte. ----------------------- en
kantoorhoudende te (3012 CT) Rotterdam, Kruisstraat 2, ingeschreven in
het handelsregister onder nummer 40342041, zijn laatstelijk gewijzigd bij
akte op veertien augustus tweeduizend dertien verleden voor mr. W.F.O.
Stricker, destijds notaris te Rotterdam.
B.
Besluit tot statutenwijziging
De algemene ledenvergadering van de vereniging heeft besloten om de
statuten van de vereniging geheel gewijzigd vast te stellen.
C.
Machtiging
De algemene ledenvergadering van de vereniging heeft bovendien besloten
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om de comparant te machtigen deze akte van statutenwijziging te doen
verlijden.
D.
Notulen
Van voormelde besluiten blijkt uit een - aan deze akte te hechten - exemplaar
van de notulen van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
STATUTENWIJZIGING
Vervolgens verklaren de comparanten, handelend als vermeld,De comparant
verklaart ter uitvoering van voormelde besluiten de statuten van de vereniging geheel
gewijzigd vast te stellen als volgt: -------------------------------------------STATUTEN ------------------------------------------------------------------------------------------NAAM
------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel
1.
----------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1. Naam en zetel
1.1.
De vereniging draagt de naam:
De vereniging draagt de naam: Vereniging Vrienden van het Rotterdams
Philharmonisch
Orkest.
---------------------------------------------------------------------------ZETEL
------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel
2.
------------------------------------------------------------------------------------------------1.2.
De
vereniging
heeft
haar
zetel
te
Rotterdam.
------------------------------------------------DOEL
EN
MIDDELEN------------------------------------------------------------------------------in
Rotterdam.
Artikel
3-----------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2. Doel
2.1.
De vereniging stelt zich ten doel de bloei van het Rotterdams Philharmonisch
Orkest te bevorderen en een goede relatie tussen dit orkest en het publiek te
bewerkstelligen.------------------------------------------------------------------------------------2.2.
Artikel
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------2.3.
De vereniging tracht dit doel te bereikenonder andere te verwezenlijken
door:----------------------------------------------a. a) te bevorderen dat belangstellenden lid worden van de vereniging tegen
betaling
van
een
contributie;
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-----------------------------------------------------------------b. b) de (im)materiële steun aan het Rotterdams Philharmonisch Orkest
en/of
de
aan
dit
orkest
gelieerde
fondsen;
-----------------------------------------------------------c. c) de organisatie van evenementen, die een beter begrip voor de
activiteiten
van
het
Rotterdams
Philharmonisch
Orkest
wekken;----------------------------------------d. d)
andere
middelen
die
het
doel
van
de
vereniging
bevorderen.-----------------------LEDEN------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel
5.----------------------------------------------------------------------------------------------2.4.
De vereniging beoogt niet het maken van winst.
Artikel 3. ANBI-vereisten
3.1.
De vereniging beoogt een algemeen nut beogende instelling (ANBI) te zijn in
de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en zal
voldoen aan de vereisten die door de Belastingdienst worden gesteld aan
ANBI's, zoals deze van tijd tot tijd zullen luiden.
Artikel 4. Leden
4.1.
Waar in deze statuten wordt gesproken van leden, zijn daaronder zowel
begrepen
gewone
leden
als
ereleden,
tenzij
anders
blijkt.-------------------------------Artikel
6-----------------------------------------------------------------------------------------------4.2.
1.
Leden
zijn
verplicht
tot
het
betalen
van
contributie.
-----------------------------------4.3.
2. Tot ereleden kunnen worden benoemd personen, die zich voor de vereniging
en/of het Rotterdams Philharmonisch Orkest bijzonder hebben onderscheiden.
De toekenning van het erelidmaatschap geschiedt volgens besluit van de
algemene
ledenvergadering
op
voordracht
van
het
bestuur.
---------------------------4.4.
3.
Het
bestuur
houdt
een
ledenadministratie
bij.-------------------------------------------TOELATING-----------------------------------------------------------------------------------------Artikel
7.----------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 5. Toelating
5.1.
1.
Het
bestuur
beslist
over
de
toelating
van
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leden.----------------------------------------5.2.
2. Bij afwijzing kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating---------besluiten.-----------------------------------------------------------------------------------------EINDE
VAN
HET
LIDMAATSCHAP-----------------------------------------------------------Artikel
8
-----------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 6. Einde van het lidmaatschap
6.1.
1.
Het
lidmaatschap
eindigt
door:--------------------------------------------------------------a. a)
de
dood
van
het
lid;-------------------------------------------------------------------b. b) opzegging door het lid;-------------------------------------------------------------c. c) opzegging namens de vereniging; deze kan geschieden wanneer een
lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de
statuten gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt door het bestuur;---------------------d. d) ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten dervan de vereniging
handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
-----------------------------6.2.
2. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden tegen
het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn
van vier weken. 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.
----------------------------------------------------------6.3.
3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum
per wanneer was opgezegd. -------------------------------------------------------6.4.
4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit
waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te
zijnen opzichte uit te sluiten.-----------------------------------------------------------------6.5.
5. De ontzetting geschiedt bij besluit van het bestuur, genomen met
instemming van tenminsteten minste twee derde van het bestuur. De
betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van
redenen
in
kennis
gesteld.
------------------------------------------------------------------------------------------Hem staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit
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beroep op de algemene ledenvergadering open;-------------------------gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. ---6.6.
6. Als het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.---------------RECHTEN
VAN
LEDEN--------------------------------------------------------------------------Artikel
9-----------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 7. Rechten van leden
7.1.
Behalve de overige rechten die aan de leden krachtens deze statuten worden
toegekend, hebben zij het recht door of vanwege de vereniging georganiseerde
evenementen bij te wonen, op door het bestuur te bepalen voorwaarden,
alsmede aanspraak te maken op rechten die het bestuur vaststelt.
------------------JAARLIJKSE
BIJDRAGEN----------------------------------------------------------------------Artikel
10.--------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 8. Jaarlijkse bijdragen
8.1.
1. Jaarlijks doet het bestuur een voorstel voor de hoogte van de contributie. De
algemene ledenvergadering bekrachtigt dit voorstel voor aanvaarding
daarvan.-----------------------------------------------------------------------------------------8.2.
2. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot
betaling van
contributie.--------BESTUUR-------------------------------------------------------------------------------------------Artikel
11.
---------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 9. Bestuur
9.1.
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf leden, uit en
door de leden te kiezen op een algemene ledenvergadering. De bestuursleden
worden gekozen voor een tijdvak van ten hoogste zes jaren, met dien
verstande dat zij in functie blijven totdat in de herbenoeming of opvolging is
voorzien. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies worden
door de bestuursleden onderling verdeeld. Voor elke vacature doet het bestuur
een aanbeveling. Het bestuur stelt een rooster van aftreden van bestuursleden
vast.-----------------------------------------------------------Een aftredend bestuurslid is onmiddellijk herkiesbaar, behalve het bestuurslid,
dat gedurende twaalf jaren zitting heeft gehad.---------------------Afwijking van het bepaalde in de vorige zin kan onder bijzondere
omstandigheden geschieden op voorstel van het bestuur door de algemene
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ledenvergadering.
------------------------------------------------------------------------------9.2.
Een aftredend bestuurslid is onmiddellijk herkiesbaar, behalve het bestuurslid,
dat gedurende twaalf jaren zitting heeft gehad. Afwijking van het bepaalde in de
vorige zin kan onder bijzondere omstandigheden geschieden op voorstel van
het bestuur door de algemene ledenvergadering.
9.3.
2. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te
allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst.
Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. ----------------------------------BESTUURSFUNCTIES,
BESLUITVORMING
VAN
HET
BESTUUR-----------------Artikel
12.--------------------------------------------------------------------------------------------9.4.
Bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
9.5.
Bestuurders kunnen vacatiegeld ontvangen voor de vervulling van hun functie
voor zover dit niet bovenmatig is.
Artikel 10. Besluitvorming bestuur
10.1. 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.
Het kan voor de voorzitter, de secretaris en de penningmeester uit zijn midden
een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
10.2. 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen
opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en
ondertekend. De notulen zijn voor de leden beschikbaar behoudens die
passages
die
vertrouwelijke
informatie
over
personen
betreffen.--------------------DAGELIJKS
BESTUUR--------------------------------------------------------------------------Artikel
13.
---------------------------------------------------------------------------------------------10.3. De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks
bestuur
van
de
vereniging.-----------------------------------------------------------------------BESTUURSTAAK,
VERTEGENWOORDIGING--------------------------------------------Artikel
14.
--------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 11. Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging
11.1. 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het
besturen van de vereniging. -----------------------------------------------------------------11.2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald blijft het bestuur
bevoegd.
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2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald blijft het bestuur
bevoegd.------------------------------------------------------------------------------------------In de vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien door een besluit van de
algemene ledenvergadering.---------------------------------------------------------------11.4. 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid de uitoefening van
een zodanig gedeelte van zijn bevoegdheden, als het gewenst zal oordelen, op
te
dragen
aan
het
dagelijks
bestuur.-----------------------------------------------------------11.5. 4. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene
ledenvergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken
van de vereiste voorafgaande goedkeuring kan door en tegen derden beroep
worden
gedaan.---------------------------------------------------------------------------------11.6. 5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 411.5 bepaalde, wordt de
vereniging vertegenwoordigd door de voorzitter en een ander lid van het
dagelijks bestuur en bij hun verhindering door hun plaatsvervangers.
------------------------JAARVERSLAG,
REKENING
EN
VERANTWOORDING----------------------------Artikel
15.
---------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 12. Jaarverslag, rekening en verantwoording
12.1. 1.
Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni
daaropvolgend. ---12.2. 2.
Het bestuur is verplicht een toereikende financiële administratie bij te
houden. Jaarlijks maakt het bestuur, als onderdeel van het jaarverslag, een
jaarrekening op die voldoet aan de wettelijke eisen en de overige van
toepassing
zijnde
regelgeving.---------------------------------------------------------------12.3. 3.
Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen vier
maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze
termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en legt, onder
overlegging van de jaarrekening, rekening en verantwoording af over zijn in
het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.-------------------------------------------------12.4. 4.
De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een volgens de van
toepassing zijnde regelgeving gekwalificeerde accountant die de jaarrekening
320012953/6233404.2

11.3.

320012953/6233404.2

8 -8-

controleert. De omvang van de controle wordt vastgesteld volgens het
bepaalde in lid 5 van dit artikel. -------------------------------------------------------------12.5. 5.
De algemene ledenvergadering benoemt op voorstel van het bestuur
jaarlijks uit de leden, niet zijnde leden van het bestuur, een financiële
commissie die het bestuur, gevraagd of ongevraagd, adviseert over financiële
en juridische zaken. De commissie bestaat uit minimaal uit drie leden. De
financiële commissie kiest uit haar midden twee leden die de controle door de
accountant begeleiden. Tot hun taak behoort het om, in overleg met de
penningmeester en de controlerend accountant, de omvang en richting van de
accountantscontrole te bepalen, en om belangrijke bijeenkomsten met de
accountant bij te wonen. De commissie brengt jaarlijks verslag uit van haar
werkzaamheden aan de algemene ledenvergadering waarin de jaarrekening
wordt
behandeld.--------------------------------------------------------------------------------ALGEMENE
LEDENVERGADERING--------------------------------------------------------Artikel
16.--------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 13. Algemene ledenvergadering
13.1. 1. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.-----------------------13.2. 2. Jaarlijks, uiterlijk binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar,
wordt een algemene ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de
jaarvergadering komen onder meer aan de orde:--------------------------------------a. a. het jaarverslag alsmede de rekening en verantwoording bedoeld in artikel
15 Artikel 13 met het verslag van de in artikel 15Artikel 13 genoemde
commissie;----------------b.
b.
voorziening
in
vacatures;-----------------------------------------------------------------c. c. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping
voor de vergadering.-----------------------------------------------------------------------13.3. 3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het
bestuur dit wenselijk oordeelt.---------------------------------------------------------------13.4. 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminsteten minste tien
leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering 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 artikel 20.
----------------------------------Artikel 17.
TOEGANG
EN
STEMRECHT
-------------------------------------------------------------------
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Artikel
17.--------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 14. Toegang en stemrecht
14.1. 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de
vereniging.---------------------------------------------------------------------------------------Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. --------14.2. 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het
bestuur.-------------------------------------------------------------------------------------------14.3. 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.--------------Leden tot de leeftijd van zestien jaar kunnen geen stem uitbrengen.-------------14.4. Leden tot de leeftijd van zestien jaar kunnen geen stem uitbrengen.
14.5. 4. Een lid ouder dan vijftien jaar kan zijn stem door een schriftelijk daartoe
gemachtigd
ander
lid
laten
uitbrengen.
----------------------------------------------------------Artikel
18.
---------------------------------------------------------------------------------------------14.6. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de
vereniging
of
door
zijn
plaatsvervanger.
---------------------------------------------------------Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één dervan de
andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter
op.--------------------Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorzietwijst
de
vergadering
daarin
zelve.--------------------------------------------------------------------------zelf
haar
voorzitter aan.
BESLUITVORMING
VAN
DE
ALGEMENE
LEDENVERGADERING---------------Artikel
19.--------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 15. Besluitvorming van de algemene ledenvergadering
15.1. 1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter
dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt
voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een
niet
schriftelijk
vastgelegd
voorstel.---------------------------------------------------------15.2. 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming
plaats, wanneer de meerderheid dervan de vergadering of, indien de
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oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen
de
rechtsgevolgen
van
de
oorspronkelijke
stemming.-------------------------------------15.3. 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten
van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van
de
uitgebrachte
stemmen.--------------------------------------------------------------------15.4. 4.
Blanco
stemmen
worden
beschouwd
als
niet
te
zijn
uitgebracht.------------------15.5. 5. Ingeval bij een stemming over meer personen de stemmen staken, beslist
het lot wie van hen is gekozen. Indien de stemmen staken over een voorstel
niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
----------------------------15.6. 6. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftelijke stemming gewenst acht of de meerderheid dervan de
stemgerechtigden
zulks
voor
de
stemming
verlangt.-----------------------------------------------------------Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Schriftelijke stemming
geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.----------------------------------------In afwijking van vorenstaande kan besluitvorming bij acclamatie geschieden,
tenzij een meerderheid van de stemgerechtigden een hoofdelijke stemming
verlangt.------------------------------------------------------------------------------------------BIJEENROEPING
ALGEMENE
LEDENVERGADERING
------------------------------Artikel
20.
---------------------------------------------------------------------------------------------15.7. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Schriftelijke stemming
geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
15.8. In afwijking van vorenstaande kan besluitvorming bij acclamatie geschieden,
tenzij een meerderheid van de stemgerechtigden een hoofdelijke stemming
verlangt.
Artikel 16. Bijeenroeping algemene ledenvergadering
16.1. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De
oproeping geschiedt op gebruikelijke wijze aan de adressen van de leden
volgens
het
ledenregister
bedoeld
in
artikel
6.
--------------------------------------------De
termijn
voor
de
oproeping
bedraagt
tenminste
acht
dagen.--------------------------5.4.
Artikel
21.
----------------------------------------------------------------------------------------------
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16.2. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste acht dagen.
Artikel 17. Statutenwijziging
17.1. 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan
door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen
met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden
voorgesteld.--------------------------------------------------------------------------------------17.2. 2. Voorstellen tot wijziging dervan de statuten kunnen worden gedaan door het
bestuur of door tenminsteten minste tien leden. In het laatste geval worden
deze
voorstellen
schriftelijk
ingediend
bij
de
secretaris.-----------------------------------------------------17.3. 3. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen
voor 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.----------------------------------------------------------------------------------------17.4. 4. Een besluit tot statutenwijziging vereist de steun van tenminste twee derde
van
de
uitgebrachte
stemmen.---------------------------------------------------------------5.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een
notariële
akte
is
opgemaakt.------------------------------------------------------------------------------ONTBINDING
---------------------------------------------------------------------------------------Artikel
22.----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 18. Ontbinding en vereffening
18.1. 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 3 en 4 van het voorgaande
artikelArtikel
17
is
van
overeenkomstige
toepassing.----------------------------------------------2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan een door de
ledenvergadering aan te wijzen openbare instelling ter aanwending
voor een doel, dat gelijk of nabijkomend is aan het doel van de
vereniging.----------------------------------------De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze
akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de
hiervoor vermelde daartoe bestemde documenten vastgesteld. Van de
last blijkt uit de notulen van genoemde vergadering. De inhoud van de akte
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is
aan
hen
opgegeven
en
toegelicht.
------------------------------------------------------------------------18.2. De vereffening geschiedt door het bestuur. Gedurende de vereffening blijven
de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
18.3. Het overschot na vereffening wordt door de vereffenaar(s) besteed ten
behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling als die van de
vereniging of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als die
van de vereniging heeft.
18.4. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar
naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
18.5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende
baten meer aanwezig zijn.
18.6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden
bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is
degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
Artikel 19. Reglementen
19.1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen.
19.2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend
recht bevat, noch met de statuten.
Artikel 20. Definitie schriftelijk
20.1. Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan ''per brief, per fax,
per e-mail of langs andere elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht'', tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald.
SLOT
De bij deze akte betrokken comparant is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE----------------------------------------------------------------------------------wordt verleden te Rotterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting
daarop aan comparanten, hebbende comparant, heeft deze verklaard van de inhoud
van deze akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.
Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door comparantende
comparant
en
door
mij,
notaris,
ondertekend----------------------------------------------------------------.
(Getekend door: P.J.M. Drion, J.D. Hillen en mr. W.F.O. Stricker)
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