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cliëntnr.: RP2615, RP1634, RP2616  

zaaknr.: 23473 PM  

 

OPRICHTING VERENIGING 

 

Vandaag, veertien december tweeduizend zeventien, verschenen voor mij, Mr Peter ------  

Robert Moerland, notaris gevestigd in de gemeente Aalten: ------------------------------------  

1. a. de heer KLEIS ADRIANUS PIETER HENSEN, wonende Flammulalaan 1 te   

3852 ZT Ermelo, geboren te Rotterdam op vijf en twintig juni negentienhonderd  

één en vijftig (Nederlands Paspoort nummer: NX37LRR43, uitgegeven te  -------  

Ermelo op drie februari tweeduizend zestien), gehuwd; ------------------------------  

 b. de heer MARTIN FREDRIK WOLSWINKEL, wonende Leidjeskamp 49 te  -  

3925 TN Scherpenzeel, geboren te Scherpenzeel op drie oktober  ------------------  

negentienhonderd één en vijftig (Nederlands Paspoort nummer: NT6RLCJF6,  --  

uitgegeven te Scherpenzeel op achttien juli tweeduizend zestien), gehuwd; -------  

 volgens hun verklaring ten deze handelend als eerste secretaris respectievelijk  -------  

secretaris en penningmeester van de vereniging: ALGEMENE NEDERLANDSE  -  

IMKERSVERENIGING, statutair gevestigd te Uddel, kantoorhoudende  ------------  

Flammulalaan 1 te 3852 ZT Ermelo, handelsregisternummer: 40103218; --------------  

2. a. de heer PETRUS EDMUNDUS WILHELMINA ARTS, wonende Prins  ------  

Bernhardstraat 19 te 7064 GC Silvolde, geboren te Gendringen op zes juli -------  

negentienhonderd zeven en vijftig (Nederlands Paspoort nummer: NNR398647,   

uitgegeven te Oude IJsselstreek op één november tweeduizend zeventien),  ------  

gehuwd; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 b. de heer JOSEPHUS ANTONIUS MARIA SCHUT, wonende Het Veen 14 te   

7132 EL Lichtenvoorde, geboren te Steenderen op vijftien november  -------------  

negentienhonderd negen en veertig (Nederlands Paspoort nummer:  ---------------  

NT9KLFPK0, uitgegeven te Oost Gelre op acht en twintig mei tweeduizend  ----  

dertien), gehuwd; ----------------------------------------------------------------------------  

 volgens hun verklaring ten deze handelend als voorzitter penningmeester  -------------  

respectievelijk secretaris van de vereniging: IMKERSBOND ABTB, statutair  ------  

gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende Het Veen 14 te 7132 EL Lichtenvoorde,  ----  

handelsregisternummer: 40120441. -----------------------------------------------------------  

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden bij deze op te richten een vereniging  

met volledige rechtsbevoegdheid, en daarvoor vast te stellen de navolgende ----------------  

STATUTEN --------------------------------------------------------------------------------------------  

Naam en Zetel ------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 1: --------------------------------------------------------------------------------------------  

De vereniging draagt de naam: IMKERS NEDERLAND. -------------------------------------  

Zij is gevestigd te Silvolde gemeente Oude IJsselstreek. ----------------------------------------  

Doel ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 2: --------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De vereniging heeft ten doel de bijenhouderij voor zoveel mogelijk belangstellenden  

toegankelijk te maken door het geven van informatie en kennisoverdracht over het  --  

houden van bijen. ---------------------------------------------------------------------------------  

 Onder het doel wordt tevens begrepen het ondersteunen en faciliteren van de leden in  

hun plaatselijke activiteiten ten gunste van de bijenhouderij.------------------------------  

 De navolgende zaken zullen daarbij prioriteit van de vereniging hebben: ---------------  
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 a. het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging op het gebied  ---  

van de bijenhouderij; -----------------------------------------------------------------------  

 b. het bevorderen van de bijenhouderij; ----------------------------------------------------  

 c. het ontplooien van activiteiten voor het bereiken van een optimaal leefmilieu  ---  

voor bestuivende insecten, in het bijzonder voor de honingbij; ----------------------  

 d. het bevorderen van de deskundigheid van de imker en tuinder met betrekking tot  

de optimalisatie bij bestuiving van gewassen; ------------------------------------------  

 e. het bevorderen van de kwaliteit van Nederlandse honing en door leden te  --------  

verkopen producten die verbonden zijn aan de bijenhouderij; -----------------------  

 f. het ondersteunen van mogelijkheden voor vestiging van verenigingsstallen en  --  

het ondersteunen van het verschaffen van gelegenheden voor het plaatsen van  --  

bijenvolken; ----------------------------------------------------------------------------------  

 g. al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of  -----  

daartoe bevorderlijk kan zijn. -------------------------------------------------------------  

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door onder meer: --------------------------------  

 a. het verbreiden van kennis over bijen en bijenhouderij; -------------------------------  

 b. het geven van voorlichting; ----------------------------------------------------------------  

 c. het (doen) geven van onderwijs over bijenhouderij; -----------------------------------  

 d. het organiseren van studiedagen en symposia; -----------------------------------------  

 e. het verstrekken van publicaties; -----------------------------------------------------------  

 f. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en praktijkonderzoek; -----------  

 g. het bevorderen van maatregelen voor de verbetering van de gezondheid van  ----  

bijen en voor de bestrijding van bijenziekten; ------------------------------------------  

 h. het verlenen van hulp en voorlichting bij de afzet van bijenproducten en het -----  

aankopen van bedrijfsbenodigdheden; ---------------------------------------------------  

 i. het sluiten van verzekerings- en andere overeenkomsten ten behoeve van de  ----  

leden; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 j. voor zover mogelijk en gewenst het samenwerken met andere verenigingen; -----  

 k. alle andere wettige middelen. -------------------------------------------------------------  

3. De vereniging kan zich met handelsactiviteiten bezighouden, mits deze rechtstreeks   

of zijdelings verband houden met de bijenteelt en binnen de doelstellingen van de  ---  

vereniging vallen. --------------------------------------------------------------------------------  

Geldmiddelen -------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 3: --------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: --------------------------------------------  

 a. bijdragen van de leden (contributies); ----------------------------------------------------  

 b. inkomsten uit activiteiten van de vereniging en uit haar vermogen; ----------------  

 c. verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten, giften en schenkingen; -------------  

 d. subsidies; -------------------------------------------------------------------------------------  

 e. overige baten. --------------------------------------------------------------------------------  

2. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene vergadering. -------   

Duur -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 4: --------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. ------------------------------------------  

2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. --------------------------------------  

Structuur ------------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 5: --------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De vereniging kent de volgende organen: ----------------------------------------------------  
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 a. een bestuur, hierna aan te duiden als hoofdbestuur; -----------------------------------  

 b. de algemene vergadering; ------------------------------------------------------------------  

 c. afdelingen. -----------------------------------------------------------------------------------  

 Het hoofdbestuur is bevoegd commissies en werkgroepen in te stellen. -----------------  

2. Leden worden door het hoofdbestuur ingedeeld in afdelingen. ---------------------------  

 Afdelingen zijn bevoegd ten behoeve van de tot de afdeling behorende leden een  ----  

vereniging met of zonder volledige rechtsbevoegdheid te formeren. ---------------------  

 Indien een afdeling van deze bevoegdheid gebruik maakt, behoeven de statuten de  --  

voorafgaande goedkeuring van het hoofdbestuur van de vereniging.  --------------------  

 Indien een afdeling van deze bevoegdheid geen gebruik maakt zal voor de afdeling  -  

een door het hoofdbestuur vast te stellen reglement gelden. -------------------------------  

Lidmaatschap -------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 6: --------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De vereniging kent gewone leden, buitengewone leden en ereleden. --------------------  

2. Gewone leden zijn zij, die zich als zodanig hebben opgegeven bij een  -----------------  

afdelingsbestuur en door het afdelingsbestuur zijn toegelaten. ----------------------------  

3. Buitengewone leden zijn zij, die zich als lid hebben opgegeven bij het hoofdbestuur   

en daarbij hebben kenbaar gemaakt dat zij geen deel wensen uit te maken van een  --  

afdeling. --------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Ereleden zijn zij, die als zodanig op voorstel van het hoofdbestuur wegens hun  ------  

buitengewone verdiensten jegens de vereniging door de algemene vergadering zijn  -  

benoemd.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie; voor het   

overige hebben zij dezelfde rechten en plichten als gewone leden. -----------------------  

4. Bij een verzoek tot toelating van een minderjarige is de schriftelijke toestemming  ---  

vereist van diens wettelijk vertegenwoordiger(s). -------------------------------------------  

 Uit deze toestemming vloeit voort, dat de minderjarige alle rechten en verplichtingen  

die uit zijn lidmaatschap voortvloeien, zelfstandig kan uitoefenen en moet nakomen.  

5. Het lidmaatschap is hoogst persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch vatbaar   

om door erfopvolging te worden verkregen. -------------------------------------------------  

Toelating ------------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 7: --------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het hoofdbestuur beslist over de toelating van buitengewone leden. ---------------------  

 De afdelingsbesturen beslissen over toelating van gewone leden die zich bij de  ------  

afdeling aanmelden. ------------------------------------------------------------------------------  

 Alvorens tot toelating van een gewoon lid over te gaan dient het hoofdbestuur door  -  

het afdelingsbestuur in de gelegenheid te worden gesteld mee te delen of tegen de  ---  

voorgenomen toelating bezwaar bestaat. ------------------------------------------------------  

2. Weigert het hoofdbestuur de toelating als in lid 1 bedoeld, dan is hiertegen beroep  --  

mogelijk in de eerstvolgende algemene vergadering. ---------------------------------------  

3. Het hoofdbestuur is gehouden de betreffende persoon van de hiervoor in lid 2  -------  

genoemde mogelijkheid in kennis te stellen, alsmede hem zo spoedig mogelijk op de  

hoogte te stellen van de datum van de eerstvolgende algemene vergadering. -----------  

4. De secretaris draagt zorg voor de inschrijving van de leden in een daartoe op te  ------  

maken register. ------------------------------------------------------------------------------------  

 Een lid is gehouden een adreswijziging zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan  --  

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

Einde lidmaatschap ------------------------------------------------------------------------------------  
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ARTIKEL 8: --------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het lidmaatschap eindigt door: -----------------------------------------------------------------  

a. overlijden van het lid; ----------------------------------------------------------------------  

b. opzegging door het lid; ---------------------------------------------------------------------  

c. opzegging door de vereniging; ------------------------------------------------------------  

d. ontzetting uit het lidmaatschap. -----------------------------------------------------------  

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan te allen tijde geschieden met een  --  

opzegtermijn van tenminste vier weken. Zij geschiedt door een schriftelijke  ----------  

kennisgeving aan het hoofdbestuur, dan wel het afdelingsbestuur. Alsdan eindigt het   

lidmaatschap met ingang van de eerste dag van het eerstvolgende verenigingsjaar.  --  

De secretaris is verplicht de ontvangst van voormelde kennisgeving binnen acht  -----  

dagen schriftelijk te bevestigen. ----------------------------------------------------------------  

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan met onmiddellijke ingang  ----------  

plaatsvinden: --------------------------------------------------------------------------------------  

a. binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn  ----  

verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het  ---  

besluit is alsdan niet op hem van toepassing; -------------------------------------------  

b. binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de  --  

vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. --------------------------------------  

4. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts tegen het einde van   

het lopende verenigingsjaar geschieden door het hoofdbestuur, dan wel het  -----------  

afdelingsbestuur met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken, indien het   

lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december  --  

niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan,  -  

voorts indien het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten  -  

voor het lidmaatschap gesteld, alsook indien redelijkerwijs van de vereniging niet ---  

gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt  -  

schriftelijk met opgave van de redenen. -------------------------------------------------------  

5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken indien een lid in  ----  

strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de  ------  

vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het  ----------  

hoofdbestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van de  

redenen, in kennis dient te stellen. 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. Het besluit  

der algemene vergadering tot ontzetting moet worden genomen met een meerderheid  

van tenminste twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. -----  

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, om welke reden of  ---  

oorzaak ook, eindigt, zal geen restitutie van contributie plaatsvinden. -------------------  

Afdelingen ----------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 9: --------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Indien een afdeling gebruik maakt van de in artikel 5 verleende bevoegdheid tot het   

formeren van een vereniging met of zonder volledige rechtsbevoegdheid, geldt ten  --  

aanzien van de betreffende afdeling het in de leden 2 tot en met 7 bepaalde. -----------  

2. De statuten en/of reglementen van een afdeling moeten luiden overeenkomstig een  -  

door de vereniging vastgesteld model, dan wel zijn goedgekeurd door het  -------------  

hoofdbestuur. --------------------------------------------------------------------------------------  
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 In de statuten en/of reglementen dient te zijn bepaald, dat wijziging daarvan  ----------  

voorafgaande schriftelijke goedkeuring behoeft van het hoofdbestuur. ------------------  

3. In de statuten en/of reglementen van de afdeling dient te zijn bepaald dat het  ---------  

lidmaatschap van de afdeling eindigt door het einde van het lidmaatschap van de  ----  

vereniging. -----------------------------------------------------------------------------------------  

4. Besluiten en (rechts)handelingen van een afdeling mogen niet in strijd zijn met de  --  

statuten, reglementen en besluiten van de vereniging. --------------------------------------  

5. Iedere afdeling doet terstond schriftelijk opgave aan de vereniging van iedere  --------  

mutatie met betrekking tot haar leden en bestuursleden. -----------------------------------  

 Onverminderd het bepaalde in de vorige volzin zendt iedere afdeling jaarlijks vóór  -  

één december een volledig bijgewerkte lijst met namen en adressen van haar leden  -  

aan de vereniging. --------------------------------------------------------------------------------  

6. Indien een afdeling besluit tot ontbinding van de door haar geformeerde vereniging  -  

doet zij van de ontbinding schriftelijk mededeling aan het hoofdbestuur onder  -------  

opgave van de datum, waarop de ontbinding van kracht wordt. ---------------------------  

7. Indien een afdeling in strijd handelt met het in lid 2 tot en met 5 van dit artikel  -------  

bepaalde, stelt de vereniging de afdeling schriftelijk een redelijke termijn teneinde  --  

het gebrek op te heffen. Indien de afdeling binnen die termijn niet voldoet aan de  ---  

door de vereniging gestelde eis(en), zal de vereniging na afloop van bedoelde termijn  

ten aanzien van de afdeling handelen alsof zij geen gebruik heeft gemaakt van de in   

artikel 5 lid 2 gegeven bevoegdheid. ----------------------------------------------------------  

8. Indien een afdeling geen gebruik maakt van de in artikel 5 verleende bevoegdheid tot  

het formeren van een vereniging met of zonder volledige rechtsbevoegdheid zal ten   

aanzien van die afdeling een door het hoofdbestuur vast te stellen reglement gelden. -  

Hoofdbestuur -------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 10: ------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het hoofdbestuur bestaat uit tenminste vijf (5) personen, die uit hun midden een -----  

voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. ------  

2. De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering en uit de leden der  

vereniging. -----------------------------------------------------------------------------------------  

3. Bestuursleden hebben zitting voor de tijd van vier (4) jaar en treden af volgens een  -  

door het hoofdbestuur op te maken rooster van aftreden. Een aftredend bestuurslid is   

aansluitend ten hoogste twee maal herkiesbaar. ---------------------------------------------  

 Een in een tussentijdse vacature gekozen bestuurslid neemt op het rooster van  -------  

aftreden de plaats van zijn voorganger in. ----------------------------------------------------  

4. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe  

termen aanwezig acht. Voor een vergaderingsbesluit daartoe is een meerderheid  -----  

vereist van tenminste twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige  --------  

stemmen. -------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: -------------------------------------------------------  

 a. aftreden op grond van het rooster van aftreden; ----------------------------------------  

 b. aftreden op eigen verzoek; -----------------------------------------------------------------  

 c. beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging; ---------------------------------  

 d. faillissement , onder curatelestelling, instelling van een beschermingsbewind  ---  

meerderjarigen als bedoeld in Titel 19 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan   

wel instelling van een mentorschap als bedoeld in Titel 20 Boek 1 van het  -------  

Burgerlijk Wetboek; ------------------------------------------------------------------------  

 e. door ontslag als bedoeld in lid 4. ---------------------------------------------------------  
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Vertegenwoordigingsbevoegdheid ------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 11: ------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het hoofdbestuur is belast met het besturen der vereniging. -------------------------------  

2. Het hoofdbestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. ------------------  

Bovendien vertegenwoordigen twee gezamenlijk handelende bestuursleden, de  ------  

vereniging in en buiten rechte. -----------------------------------------------------------------  

Indien het hoofdbestuur zich bij volmacht doet vertegenwoordigen door een  ---------  

bestuurslid of een derde, dient de volmacht schriftelijk te zijn verleend met een  ------  

omschrijving van de bevoegdheid of bevoegdheden waartoe de volmacht strekt. ------  

3. Het hoofdbestuur behoeft de machtiging van de algemene vergadering voor: ----------  

a. het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van  -  

registergoederen; ----------------------------------------------------------------------------  

b. 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 derde verbindt; -----------------------  

c. het aangaan van geldleningen; ------------------------------------------------------------  

d. het huren of verhuren van registergoederen; --------------------------------------------  

e. handelingen waarvan het bedrag of de waarde een door de algemene  -------------  

vergadering te bepalen hoogte te boven gaat. -------------------------------------------  

4. Op het ontbreken van de machtiging ter zake van de in lid 3 sub a. en b. gemelde  ----  

handelingen kan door of tegen derden een beroep worden gedaan. -----------------------  

5. De ingevolge de in lid 3 sub a. en b. vereiste machtiging geldt mede voor de  ---------  

bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van de aldaar  -------  

omschreven handelingen. -----------------------------------------------------------------------  

Hoofdbestuursvergaderingen -------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 12: ------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het hoofdbestuur vergadert tenminste vier keer per jaar. ----------------------------------  

 Het hoofdbestuur vergadert voorts zo dikwijls als de voorzitter  of twee andere  ------  

bestuursleden dat wenselijk oordelen. ---------------------------------------------------------  

 Oproepingen ter vergadering geschieden schriftelijk door de secretaris met  -----------  

inachtneming van een termijn van zeven (7) dagen, die der oproeping en vergadering  

niet meegerekend. De oproeping gaat vergezeld van een agenda en –indien  -----------  

nodig- aanvullende toelichting al dan niet met bijlage(n). ---------------------------------  

2. Bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig  -------  

uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet geldig te zijn   ------------  

uitgebracht. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Ieder bestuurslid dat niet geschorst is heeft recht op het uitbrengen van één stem. ----  

 Besluiten kunnen slechts worden genomen indien tenminste twee/derde (2/3) van het  

aantal zitting hebbende bestuursleden aanwezig is. -----------------------------------------  

 Een bestuurslid kan zich niet ter bestuursvergadering doen vertegenwoordigen. -------  

3. Het hoofdbestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits met algemene --  

stemmen van de stemgerechtigde bestuursleden. In dit geval kan stemrecht worden  -  

uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. --------------------  

4. De secretaris of een ander door het hoofdbestuur aangewezen persoon maakt notulen  

van het verhandelde. De notulen worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld  

en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris. -------------------  

 Een besluit als bedoeld in lid 3 wordt opgenomen in de notulen van de eerstvolgende  

vergadering. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Financieel beheer --------------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 13:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

1.  Het hoofdbestuur 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 daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen  ----  

worden gekend. -----------------------------------------------------------------------------------  

2.  Het hoofdbestuur is verplicht binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar de  ----  

balans en de staat van baten en lasten van de vereniging op te maken en op papier te   

stellen. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Het hoofdbestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden en -  

andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. -------------------------------  

De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier  --------  

gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager  --  

worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met de juiste en  --  

volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige  ----------  

bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden  ---------  

gemaakt. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Algemene vergaderingen -----------------------------------------------------------------------------  

Minimaal verplichte algemene vergaderingen -----------------------------------------------------  

ARTIKEL 14: ------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar dient een algemene vergadering te  -  

worden gehouden. Het hoofdbestuur is verplicht aan deze algemene vergadering zijn  

jaarverslag uit te brengen over de gang van zaken in de vereniging en over het  -------  

gevoerde beleid en de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting aan   

de vergadering over te leggen. ------------------------------------------------------------------  

 De agenda van deze algemene vergadering bevat onder meer: ----------------------------  

 a. bespreking en vaststelling van de notulen van de vorige algemene -----------------  

ledenvergadering; ---------------------------------------------------------------------------  

 b. het jaarverslag; ------------------------------------------------------------------------------  

 c. behandeling en vaststelling van de rekening en verantwoording met het verslag   

van de commissie als bedoeld in lid 3 van dit artikel. ---------------------------------  

 d. décharge aan de leden van het hoofdbestuur voor het door hen gevoerde bestuur;  

 e. benoeming van de in lid 3 van dit artikel bedoelde commissie; ----------------------  

 f. vaststelling van de contributie; ------------------------------------------------------------  

 g. de begroting; ---------------------------------------------------------------------------------  

 h. voorziening in eventuele vacatures; ------------------------------------------------------  

 i. beleids- en activiteitenplannen; -----------------------------------------------------------  

 j. ingebrachte voorstellen door de afdelingen en leden. ---------------------------------  

2. Het hoofdbestuur is verplicht ter algemene vergadering alle door de vergadering  ----  

gewenste inlichtingen te verschaffen. ---------------------------------------------------------  

3. In de algemene vergadering dient een commissie te worden benoemd van tenminste   

twee (2) leden, die geen deel mogen uitmaken van het hoofdbestuur, tot onderzoek  -  

van de rekening en verantwoording. De commissie brengt ter eerstvolgende  ----------  

algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Desverlangd kan deze  ------  

commissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.  

 De leden van de commissie dienen afkomstig te zijn uit verschillende afdelingen. ----  
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4. Het hoofdbestuur is verplicht 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 van de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers   

van de vereniging te geven. ---------------------------------------------------------------------  

Algemene vergaderingen -----------------------------------------------------------------------------  

Wijze van bijeenroeping ------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 15: ------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het hoofdbestuur, met  -----  

inachtneming van een termijn van tenminste zestig (60) dagen, die der oproeping en   

vergadering niet meegerekend. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te  

zenden schriftelijke mededeling. ---------------------------------------------------------------  

2. Behalve de in artikel 14 bedoelde algemene vergaderingen zullen algemene  ----------  

vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het hoofdbestuur zulks nodig of  --------  

wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk, met opgave van de te  ----------  

behandelen onderwerpen, wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden  --  

als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende (1/10) gedeelte van het aantal  -------  

stemmen van alle leden der vereniging. -------------------------------------------------------  

3. Na ontvangst van een zodanig verzoek is het hoofdbestuur verplicht tot  ---------------  

bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier   

weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door  

het hoofdbestuur werd ontvangen geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers   

zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het hoofdbestuur de   

algemene vergaderingen bijeenroept. ---------------------------------------------------------  

Algemene vergaderingen -----------------------------------------------------------------------------  

Samenstelling, toegang, leiding en notulering -----------------------------------------------------  

ARTIKEL 16: ------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Alle leden -zowel de gewone leden als de buitengewone leden en de  -------------------  

ereleden - hebben toegang tot de algemene vergaderingen en hebben het recht daarin  

het woord te voeren. -----------------------------------------------------------------------------  

 Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing  --  

wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren. ----------------------------  

2. Een afdeling wordt vertegenwoordigd door de voorzitter van de betreffende afdeling,  

dan wel een ander door de algemene vergadering van de betreffende afdeling  --------  

aangewezen lid. -----------------------------------------------------------------------------------  

 Indien een afdeling niet wordt vertegenwoordigd door de voorzitter van de  -----------  

betreffende afdeling, dient de door de afdeling aangewezen afgevaardigde vóór ------  

aanvang van de algemene vergadering een door het afdelingsbestuur afgegeven  -----  

verklaring aan het hoofdbestuur te overleggen inhoudende dat hij bevoegd is de  -----  

afdeling ter vergadering te vertegenwoordigen. ---------------------------------------------  

3. Het hoofdbestuur heeft het recht personen, instellingen en/of organisaties uit te  ------  

nodigen tot het bijwonen van een algemene vergadering, deze het recht te geven  ----  

daarin het woord te voeren en een stemadvies uit te brengen. -----------------------------  

4. Algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter. -------------------------------  

 Indien de voorzitter niet aanwezig is wijst het hoofdbestuur een ander bestuurslid  ---  

aan om als voorzitter van de vergadering op te treden. -------------------------------------  

 Wordt op deze wijze niet voorzien in het voorzitterschap, dan voorziet de algemene   

vergadering zelf in haar leiding. ----------------------------------------------------------------  
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5. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door de secretaris of  

een door de voorzitter daartoe aangewezen andere persoon notulen gemaakt. ----------  

 Deze notulen worden op de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld. ---------  

 De notulen worden ondertekend door de voorzitter en de notulist en ter kennis van  --  

de leden gebracht. --------------------------------------------------------------------------------  

Algemene vergaderingen -----------------------------------------------------------------------------  

Besluitvorming -----------------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 17: ------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Alle buitengewone leden en ereleden, voor zover geen lid van een afdeling, hebben  -  

ieder één stem. ------------------------------------------------------------------------------------  

 Buitengewone leden en ereleden, voor zover geen lid van een afdeling, zijn niet  -----  

bevoegd hun stem bij volmacht uit te brengen. ----------------------------------------------  

2. Gewone leden hebben ieder één stem en brengen hun stem uit via de afgevaardigde  -  

van de afdeling waartoe zij behoren. ----------------------------------------------------------  

 Een afgevaardigde brengt even zoveel stemmen uit als in de algemene vergadering  -  

van de afdeling zijn uitgebracht en in die vergadering als geldige stemmen zijn  ------  

aangemerkt. De stemmen worden uitgebracht in dezelfde verhouding als deze zijn  --  

uitgebracht in de algemene vergadering van de afdeling. ----------------------------------  

 De uitslag van de stemming in de algemene vergadering van de afdeling dient  -------  

schriftelijk door het afdelingsbestuur aan het hoofdbestuur ter kennis te worden  -----  

gebracht. -------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het  -----------  

aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel  -  

van de voorzitter, tenzij een van de stemgerechtigden hoofdelijke stemming verlangt.  

4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van   

stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt  

het voorstel geacht te zijn verworpen. ---------------------------------------------------------  

Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der  --------  

stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen  --  

wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die bij de eerste  -----------  

stemming het hoogste en het op één na hoogste aantal der stemmen hebben -----------  

verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der  --------  

stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken   

beslist het lot. -------------------------------------------------------------------------------------  

Onder stemmen in dit artikel worden verstaan uitgebrachte geldige stemmen, als  ----  

hoedanig niet in aanmerking komen blanco en/of met de naam van de stemmende  ---  

persoon ondertekende stemmen. ---------------------------------------------------------------  

5. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van  -  

een stemming is bindend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit  -  

voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. ----------------  

 Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan  ----  

wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer dit door een  ----------------  

stemgerechtigde wordt verlangd. Door deze nieuwe stemming vervallen de  -----------  

rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ------------------------------------------  

6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen,  --  

heeft, mits met voorkennis van het hoofdbestuur genomen, dezelfde kracht als een  --  

besluit van de algemene vergadering. ---------------------------------------------------------  

Reglement -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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ARTIKEL 18: ------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De algemene ledenvergadering kan bij één of meer reglementen nadere regels  -------  

vaststellen omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. --  

2. Een reglement kan alleen worden vastgesteld of gewijzigd bij besluit genomen met  -  

een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte geldige  ---------  

stemmen. -------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht   

bevat, noch met deze statuten. ------------------------------------------------------------------  

Statutenwijziging --------------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 19: ------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene  

ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging   

van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige   

vergadering moet tenminste een en twintig (21) dagen bedragen, de dag van ----------  

oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. -----------------------------------  

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel  -  

tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien (14) dagen vóór de  -  

dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde  ------------  

wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor  -  

de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd  ----  

gehouden. In ieder geval moet het voorstel ter inzage gelegd worden op het  ----------  

secretariaat van de vereniging. -----------------------------------------------------------------  

 Aan afdelingen die gebruik hebben gemaakt van de bevoegdheid als bedoeld in  -----  

artikel 5 lid 2 moet het voorstel tenminste veertien (14) dagen vóór de vergadering --  

ter kennis zijn gebracht. -------------------------------------------------------------------------  

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten met een meerderheid van   

tenminste twee/derde (2/3) gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.----  

4. Daar de vereniging volledige rechtsbevoegdheid heeft, treedt de statutenwijziging  --  

niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. ----------------------  

 Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.--------------------------  

5. Het hoofdbestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging(en) en de  ----  

gewijzigde statuten neder te leggen bij het handelsregister van de Kamer van  --------  

Koophandel. ---------------------------------------------------------------------------------------  

6. Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer  ---  

andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van -----  

gelijke beperking. --------------------------------------------------------------------------------  

Ontbinding en vereffening ----------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 20: ------------------------------------------------------------------------------------------  

Voor zover daarvan in artikel 19 niet uitdrukkelijk is afgeweken, is het bepaalde in  ------  

artikel 19 bepaalde van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding. --------  

ARTIKEL 21: ------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden indien op een algemene  -----------  

vergadering tenminste twee/derde (2/3) gedeelte van het totaal aantal leden der  ------  

vereniging zich daarvóór verklaart. ------------------------------------------------------------  

2. Bij gebreke van dit aantal kan eerst tot ontbinding worden besloten op een volgende,  

tenminste een en twintig (21) dagen na de eerste te houden, algemene  -----------------  

ledenvergadering, met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) gedeelte van   

het aantal uitgebrachte geldige stemmen. -----------------------------------------------------  
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3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen  ----  

moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging  

te ontbinden.---------------------------------------------------------------------------------------  

4. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn.  ----  

Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, --------  

geschiedt de vereffening door het hoofdbestuur. --------------------------------------------  

5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering  

te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging zullen  -----  

overeenstemmen. ---------------------------------------------------------------------------------  

6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van  

haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de  ----  

statuten en reglementen zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen  -  

die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de  ---------  

woorden "in liquidatie". -------------------------------------------------------------------------  

Kennisgevingen en mededelingen -------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 22: ------------------------------------------------------------------------------------------  

Overal waar in deze statuten sprake is van een schriftelijke kennisgeving of mededeling,   

wordt daaronder mede verstaan een kennisgeving of mededeling door middel van een  ---  

elektronisch communicatiemiddel met ontvangstbevestiging. ----------------------------------  

OVERGANGSBEPALING --------------------------------------------------------------------------  

In afwijking van het bepaalde in artikel 4 lid 2 loopt het eerste verenigingsjaar vanaf  -----  

heden tot en met één en dertig december tweeduizend achttien. -------------------------------  

EERSTE BESTUURDERS --------------------------------------------------------------------------  

De comparanten verklaarden dat voor de eerste maal zullen optreden als leden van het  ---  

hoofdbestuur: -------------------------------------------------------------------------------------------  

1. de comparant sub 2.a, als voorzitter; ----------------------------------------------------------  

2. de comparant sub 1.a als vice voorzitter; -----------------------------------------------------  

3. de comparant sub 2.b, als secretaris; -----------------------------------------------------------  

4. de comparant sub 1.b, als penningmeester; ---------------------------------------------------  

5. de heer ARIE JAN DOORNINK, wonende De Hagen 25 te 7091 VJ Dinxperlo,  -----  

geboren te Aalten op zes en twintig februari negentienhonderd acht en vijftig, als  ---  

bestuurslid; ----------------------------------------------------------------------------------------  

6. de heer MARTINUS HUBERTUS MARIA WISMANS, wonende Vliezenweg 1 te  -  

5801 JC Venray, geboren te Venray op achttien augustus negentienhonderd zes en  --  

veertig, als bestuurslid; --------------------------------------------------------------------------  

7. de heer RIEN BECKING, wonende Kerkstraat 45A te 7011 CK Gaanderen, geboren   

te Lichtenvoorde op achttien juni negentienhonderd één en tachtig, als bestuurslid, --  

en dat zij op de eerstkomende algemene ledenvergadering zullen aftreden en terstond  ----  

herkiesbaar zullen zijn. --------------------------------------------------------------------------------  

De comparanten zijn mij bekend. -------------------------------------------------------------------  

WAARVAN AKTE, ---------------------------------------------------------------------------------  

in minuut opgemaakt, is verleden te Dinxperlo, op de datum in het hoofd dezer gemeld. --  

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschenen  ---  

personen hebben dezen verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen   

en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na  ------  
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beperkte voorlezing door de comparanten en mij ondertekend. --------------------------------  

(Volgt ondertekening) 

VOOR AFSCHRIFT: 

(w.g.) P.R. Moerland  

 


