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STATUTENWIJZIGING

Heden, twintig augustus tweeduizend negen, verschenen voor mij, Jonkheer Mr. --OTTO WILHELM DIETRICH CARL VON HERTZBERG, notaris gevestigd in de gemeente Kaag en Braassem: -------------------------------------------------------------------I. de heer LEO STOLK, wonende te 2317 EJ Leiden, Klaproos 5, geboren te Rot --terdam op zes juni negentienhonderd achtenveertig, houder van paspoort num
mer NJ5221415, afgegeven te Leiden op acht en twintig juni tweeduizend tien,
gehuwd; -----------------------------------------------------------------------------II. de heer GOVERT ROCHUS JOHAN VAN WESEL, wonende te 2371 CD Roelofa --rendsveen, Westmeerlaan 13, geboren te Amsterdam op vijfentwintig april ne-gentienhonderd tweeënvijftig, houder van paspoort nummer NML1D2CD9, af--gegeven te Alkemade op veertien februari tweeduizend zeven, gehuwd, -------ten deze handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en ----penningmeester van de vereniging: Watersportvereniging ------------------"Braassemermeer", statutair gevestigd te Roelofarendsveen, ----------------kantoorhoudende te 2371 EC Roelofarendsveen, Noorderhem 2, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder ---dossiernummer 40446043 en als zodanig die vereniging ingevolge het bepaalde
in artikel 16 lid 2 harer statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende, -----------Watersportvereniging "Braassemermeer", hierna te noemen: de vereniging. ---INLEIDING------------------------------------------------------------------------------De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: --------------------------------- dat de vereniging die werd opgericht bij akte op tweeëntwintig maart negentien -honderd achttien verleden, van welke vereniging de staturen laatstelijk zijn gewij -zigd bij akte verleden voor Mr. R. Meiners, destijds notaris ter standplaats Leiden, op dertig december negentienhonderd drieënnegentig; -------------------------------- dat de ledenvergadering van de vereniging in haar vergadering van zeventien ---april tweeduizend negen heeft besloten de statuten van de vereniging geheel te --wijzigen zoals hierna te vermelden. ----------------------------------------------------De notulen van voormelde vergadering worden aan deze akte gehecht. -------------STATUTENWIJZIGING ----------------------------------------------------------------Vervolgens verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, ter uitvoering van
dit besluit de statuten van de vereniging geheel te wijzigen als volgt: ---------------Naam en Zetel--------------------------------------------------------------------------Artikel 1. ---------------------------------------------------------------------------------De vereniging draagt de naam: WATERSPORTVERENIGING “BRAASSEMER ----MEER” (WV Braassemermeer).------------------------------------------------------Zij is gevestigd te Roelofarendsveen (gemeente Kaag en Braassem). ---------------Doel --------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2. ---------------------------------------------------------------------------------2.1 De vereniging heeft ten doel: de bevordering van de beoefening van de --watersport in het algemeen, en de zeilsport met haar tradities in het -bijzonder. --------------------------------------------------------------------------2.2 Zij tracht dit doel te bereiken door het: -------------------------------------------a. ten behoeve van haar leden exploiteren van een jachthaven met steigers en verdere toebehoren, hierna te noemen: “de jachthaven”; ----------------
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b.

ten behoeve van haar leden exploiteren van een verenigingsgebouw met -faciliteiten, hierna te noemen: “het clubhuis”;--------------------------------c. ten behoeve van de watersport in het algemeen organiseren van en/of het
bevorderen van de deelneming aan wedstrijden en/of andere watersport --manifestaties; ------------------------------------------------------------------d. houden van bijeenkomsten gericht op het aanleren van kennis en sportivi-teit op het gebied van de watersport, in het bijzonder onder de jeugd; ----e. verstevigen van de onderlinge band tussen en het bevorderen van het ge -zelligheidsverkeer onder haar leden en ---------------------------------------f. al hetgeen verder kan strekken tot bevordering van het doel der vereniging
in de ruimste zin des woords.--------------------------------------------------2.3 De vereniging heeft niet ten doel het onder haar leden verdelen van winst. ----Geldmiddelen---------------------------------------------------------------------------Artikel 3. ---------------------------------------------------------------------------------3.1 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit entreegelden, contributies, ---stallingsgelden, inkomsten uit de exploitatie van het clubhuis, inschrijvingsgel-den inzake wedstrijden en/of opleiding en trainingen, donaties, sponsorgelden,
legaten, schenkingen, erfstellingen, subsidies en alle andere rechtmatig verkregen baten. ---------------------------------------------------------------------------3.2 De wijze van vaststelling van het bedrag der entreegelden, contributies, stal --lingsgelden en overige bijdragen alsmede de betalingscondities ter zake worden
bij huishoudelijk reglement bepaald.-----------------------------------------------Verenigingsjaar ------------------------------------------------------------------------Artikel 4. ---------------------------------------------------------------------------------Het verenigingsjaar en het boekjaar lopen van één januari tot en met een en dertig
december daaropvolgend.---------------------------------------------------------------Leden en Donateurs -------------------------------------------------------------------Artikel 5. ---------------------------------------------------------------------------------5.1 De vereniging kent: -----------------------------------------------------------------1. ereleden;------------------------------------------------------------------------2. leden van verdienste; ----------------------------------------------------------3. gewone leden; ------------------------------------------------------------------4. gezinsleden; --------------------------------------------------------------------5. partnerleden; -------------------------------------------------------------------6. zelfstandige jeugdleden; -------------------------------------------------------Hierna te noemen “lid" c.q. "leden”. -----------------------------------------------7. donateurs. ----------------------------------------------------------------------5.2 Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de vereniging zijn. -----------------Artikel 6. ---------------------------------------------------------------------------------6.1 Ereleden zijn leden, die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereni ging op voordracht van het bestuur door de ledenvergadering met tenminste -twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd. ---6.2 Leden van verdienste zijn leden, die wegens hun bijzondere verdienste voor de
vereniging door het bestuur worden onderscheiden.------------------------------6.3 Gewone leden zijn leden, die in het jaar van lid worden, ouder zijn dan drieën -twintig (23) jaar dan wel in het verenigingsjaar de leeftijd van vierentwintig --(24) jaar bereiken. -----------------------------------------------------------------6.4 Gezinsleden zijn alle personen die tot één geregistreerd gezinsverband beho --ren. -----------------------------------------------------------------------------------
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6.5 Partnerleden zijn alle personen die tot één officieel erkend en geregistreerd ---samenlevingsvorm behoren.--------------------------------------------------------6.6 Zelfstandige jeugdleden zijn leden, die in het verenigingsjaar de leeftijd van --vierentwintig nog niet hebben bereikt.---------------------------------------------6.7 Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die de vereniging financieel steu nen en deswege als zodanig door het bestuur voor bepaalde tijd zijn aanvaard.
Artikel 7. ---------------------------------------------------------------------------------7.1 Hij/zij, die zoals bedoeld in artikel 5.1 lid 3, 4, 5, en 6 wenst toe te treden geeft
daarvan schriftelijk kennis aan het bestuur op de wijze als in het huishoudelijk
reglement bepaald. -----------------------------------------------------------------7.2 Het bestuur beslist over de toelating.----------------------------------------------7.3 Ingeval van niet-toelating heeft betrokkene de mogelijkheid tot beroep volgens
de in het huishoudelijk reglement gestelde regels. -------------------------------Einde van het lidmaatschap ---------------------------------------------------------Artikel 8. ---------------------------------------------------------------------------------8.1 Het lidmaatschap eindigt door:------------------------------------------------------ overlijden; -------------------------------------------------------------------------- opzegging; -------------------------------------------------------------------------- uitsluiting. -------------------------------------------------------------------------8.2 Opzegging door een lid geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan de secre -taris dan wel zijn/haar plaatsvervanger tenminste één maand (uiterlijk dertig -november) voor het einde van het verenigingsjaar. ------------------------------8.3 Opzegging door de vereniging vindt plaats wanneer een lid niet aan zijn/haar -financiële verplichtingen ten opzichte van de vereniging voldoet en voorts wan neer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevraagd het lidmaat ---schap te laten voortduren. De opzegging geschiedt door het bestuur. ----------8.4 Opzegging kan onmiddellijk geschieden indien van het lid respectievelijk van de
vereniging niet kan worden gevraagd het lidmaatschap redelijkerwijs te laten voortduren. --------------------------------------------------------------------------8.5 Een lid kan van lidmaatschap worden uitgesloten wanneer hij/zij handelt in ---strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging of wanneer ---hij/zij de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.------------------------------8.6 Genoemde uitsluiting wordt uitgesproken door het bestuur. Het lid dat van het
lidmaatschap wordt uitgesloten heeft gedurende één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit de gelegenheid daartegen beroep in te stellen
bij de algemene ledenvergadering volgens de daaromtrent in het huishoudelijk
reglement gestelde regels. Er wordt geen restitutie van contributiegeld(en) ge pleegd.-------------------------------------------------------------------------------Verplichtingen aan het lidmaatschap verbonden --------------------------------Artikel 9. ---------------------------------------------------------------------------------9.1 Door de aanvaarding van het lidmaatschap van de vereniging, erkennen de ---leden zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van de vereniging,
alsmede aan de door de vereniging gesloten en te sluiten overeenkomsten en genomen en te nemen besluiten. --------------------------------------------------9.2 Leden zijn aan de vereniging een jaarlijkse contributie verschuldigd, welke op voordracht van het bestuur door de najaarsledenvergadering wordt vastge ----steld.----------------------------------------------------------------------------------
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9.3 Op leden die gerechtigd zijn om aan wedstrijdactiviteiten deel te nemen, zijn de
statuten en reglementen van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond --van toepassing. ---------------------------------------------------------------------Verkiezing en aftreden van het bestuur -------------------------------------------Artikel 10. --------------------------------------------------------------------------------10.1Het bestuur bestaat uit tenminste zeven leden, die door de algemene leden ---vergadering uit de leden worden gekozen voor een periode van vier (4) jaren. Onverminderd hetgeen in dit artikel ter zake het aftreden van bestuursleden is
bepaald kunnen bestuursleden te allen tijde door de algemene ledenvergade --ring worden geschorst of ontslagen. -----------------------------------------------10.2De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie gekozen;
zij vormen het Dagelijks Bestuur. De taken van de overige bestuursleden wor -den bij bestuursbesluit verdeeld.---------------------------------------------------10.3Het bestuur besluit met een gewone meerderheid van de ter vergadering uit --gebrachte stemmen. Een bestuurslid kan een ander bestuurslid machtigen na -mens hem in de bestuursvergadering te stemmen, zulks met dien verstande -dat een bestuurslid nooit meer dan twee stemmen kan uitbrengen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.----------------------10.4Het aftreden geschiedt volgens een door het bestuur opgesteld rooster. -------10.5De leden van het bestuur zijn eenmaal voor een zittingsperiode herkiesbaar. --10.6De ledenvergadering kan op voordracht van het bestuur een bestuurslid voor een derde zittingsperiode benoemen.----------------------------------------------Ledenvergadering ---------------------------------------------------------------------Artikel 11. --------------------------------------------------------------------------------11.1Gedurende ieder verenigingsjaar worden tenminste twee ledenvergaderingen gehouden en wel respectievelijk een voorjaars- en een najaarsvergadering. ---11.2In de voorjaarsvergadering die moet plaatsvinden binnen zes maanden na af -loop van het voorafgaande boekjaar legt het bestuur aan de leden de balans en
de staat van baten en lasten ter goedkeuring voor. ------------------------------11.3In de najaarsvergadering legt het bestuur aan de leden het beleidsplan en de begroting voor het komende verenigingsjaar ter goedkeuring voor. In het be --leidsplan worden de voornemens voor het te voeren beleid benoemd en in de begroting worden de ontvangsten en uitgaven betreffende de exploitatie van de
jachthaven en de exploitatie van het clubhuis, de organisatie van de wedstrij--den en de organisatie van opleidingen alsmede de overige verenigingsactivitei ten, waar mogelijk duidelijk onderscheiden.---------------------------------------Tijdens de najaarsledenvergadering wordt voorts de commissie benoemd als -bedoeld in Artikel 17.4. -------------------------------------------------------------11.4Het bestuur brengt in de voorjaars- en najaarsvergadering verslag uit over de
toestand van de vereniging; tevens wordt in deze vergaderingen voorzien in --vacatures in het bestuur. -----------------------------------------------------------11.5Behalve de voorjaars- en najaarsvergadering kunnen, zo dikwijls als het be ---stuur het noodzakelijk acht en/of oordeelt, buitengewone ledenvergaderingen worden bijeengeroepen. -----------------------------------------------------------11.6Een buitengewone ledenvergadering zal eveneens worden bijeengeroepen, ---wanneer tenminste tien gewone leden een schriftelijk verzoek daartoe bij het bestuur hebben ingediend met opgave van de te behandelen onderwerpen. In geval aan zulk een verzoek niet binnen veertien dagen gevolg is gegeven door
het bijeenroepen van een ledenvergadering op een termijn van ten hoogste ---
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vier weken na indiening van het verzoek, kunnen de leden, door wie het ver --zoek is gedaan, zelf een vergadering bijeenroepen. ------------------------------Een aldus bijeengeroepen vergadering wijst haar eigen voorzitter aan. ---------Artikel 12. --------------------------------------------------------------------------------12.1De oproep voor de voorjaars- en najaarsvergaderingen wordt door de secreta-ris tenminste veertien dagen, voor andere ledenvergaderingen tenminste acht dagen, van tevoren aan de leden gezonden. --------------------------------------12.2Bij elke ledenvergadering wordt in de oproep de agenda van de vergadering -vermeld. -----------------------------------------------------------------------------Artikel 13. --------------------------------------------------------------------------------13.1Alle leden die niet zijn geschorst hebben toegang tot de ledenvergadering. Al -leen ereleden, leden van verdienste en leden ouder dan achttien jaar hebben -stemrecht. Zij kunnen ieder één stem uitbrengen.--------------------------------Stemmen bij schriftelijke volmacht is toegestaan, echter met dien verstande -dat één lid maximaal drie stemmen kan uitbrengen. -----------------------------Zij, die aan de stemming wensen deel te nemen, dienen tevoren een presentielijst te hebben getekend. -----------------------------------------------------------13.2Alle besluiten worden bij gewone meerderheid van in de ledenvergadering uit -gebrachte stemmen genomen, behoudens het bepaalde in de artikelen 19 en -20 van deze statuten.---------------------------------------------------------------13.3Over zaken wordt bij handopsteking, over personen schriftelijk anoniem, ge --stemd. -------------------------------------------------------------------------------13.4Voor de verkiezing van een persoon wordt bij de eerste stemming de volstrekte
meerderheid van alle in de vergadering uitgebrachte stemmen vereist.---------Is bij deze stemming die meerderheid niet verkregen, dan heeft een tweede --vrije stemming plaats. Wordt ook daarbij door geen der kandidaten een vol ---strekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tussen de twee
personen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen hebben verkregen.
In dat geval is verkozen de kandidaat die de meeste stemmen verkrijgt. -------13.5Bij staking van stemmen over personen beslist het bestuur. Staken in dit geval
de stemmen in het bestuur, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. -Staken de stemmen over zaken, dan wordt een voorstel geacht te zijn verwor-pen. ----------------------------------------------------------------------------------13.6Blanco stembriefjes, getekende of niet-leesbare stembriefjes, alsook stembrief
jes, waarop meer dan een naam wordt vermeld, zijn ongeldig en worden niet -meegeteld. --------------------------------------------------------------------------13.7In afwijking van hierboven bepaalde kunnen, behalve in geval van statutenwij ziging of ontzetting uit het lidmaatschap, beslissingen ook worden genomen bij
acclamatie, wanneer geen der aanwezigen stemming verlangt. -----------------13.8Besluiten kunnen niet worden genomen over onderwerpen, die niet bij de op--roep als behorend tot de agenda van de vergadering ter kennis van de leden -zijn gebracht. De ledenvergadering is bevoegd in bijzondere gevallen te beslui ten onderwerpen aan de agenda van de vergadering toe te voegen. Van deze bevoegdheid zijn uitgezonderd onderwerpen als bedoeld in de artikelen 19 en 20 van deze statuten.---------------------------------------------------------------Het Bestuur -----------------------------------------------------------------------------Artikel 14. --------------------------------------------------------------------------------14.1Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging met inachtneming --van hetgeen nader in deze statuten is bepaald.------------------------------------
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14.2Een besluit van de ledenvergadering is, behalve in de overigens in de statuten
aangegeven gevallen, nodig voor: -------------------------------------------------a. het aangaan van geldleningen; ------------------------------------------------b. het kopen of op andere wijze verkrijgen, het vervreemden en op welke ---wijze ook bezwaren van onroerende goederen of rechten; ------------------c. het bepalen van de wijzen, waarop het bestuur beschikbare gelden zal mo gen beleggen; ------------------------------------------------------------------d. het aanvaarden of verwerpen van erfstellingen, legaten, schenkingen; ----e. het voeren van rechtsgedingen; -----------------------------------------------f. het treffen van dadingen. ------------------------------------------------------Een in dit artikel bedoeld besluit van de ledenvergadering is echter niet vereist
in de sub e en f hiervoor bedoelde gevallen, waarin het belang van de vereni --ging geen uitstel duldt. Het bestuur zal in die situatie op de eerstkomende le --denvergadering verantwoording afleggen.-----------------------------------------14.3De vereniging kan in naam van de leden verplichtingen aangaan, voor zover -die verplichtingen voortvloeien uit de omstandigheid dat de vereniging lid is --van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond. -----------------------------14.4Het bestuur is bevoegd binnen de grenzen, welke door het doel der vereniging
worden aangegeven en op door de algemene vergadering te bepalen wijze, in naam van de vereniging verplichtingen met derden aan te gaan.----------------14.5Het bestuur verliest zijn bevoegdheid tot besturen niet als het aantal bestuur -ders daalt beneden het in Artikel 10.1 genoemde zeven (7) aantal. -------------Artikel 15. --------------------------------------------------------------------------------15.1Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding van de werkzaamheden -van het bestuur, de uitvoering der besluiten van de bestuurs- en ledenvergade
ringen en de dagelijkse leiding van de vereniging.--------------------------------15.2Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. -------------------------------------15.3Naar derden is de vereniging mede gebonden door de handeling of handteke -ning van twee leden van het dagelijks bestuur waaronder die van de voorzitter.
Stukken van huishoudelijke aard behoeven slechts de ondertekening van de --voorzitter, de secretaris of de penningmeester. -----------------------------------15.4Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen besluiten nemen onder de
verplichting daarvan in de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling te -doen en verantwoording af te leggen. ---------------------------------------------15.5Het dagelijkse bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen, onder inachtneming van nadere regelen als in het huishoudelijk reglement vervat, geheel of gedeeltelijk vrijstelling van de verplichting tot het betalen van contributie, entreegeld,
stallingsgeld alsmede bijdragen te verlenen, zulks met kennisgeving aan het -bestuur.------------------------------------------------------------------------------Artikel 16. --------------------------------------------------------------------------------16.1Het bestuur is bevoegd onder goedkeuring van de ledenvergadering, de dage -lijkse leiding op te dragen aan een of meer leden of aan een administrateur en
personeel in dienst van de vereniging aan te stellen. ----------------------------16.2Het bestuur stelt instructies voor hun vast en bepaalt hun salaris. --------------16.3Het bestuur blijft ook in dat geval de volle verantwoordelijkheid dragen; het --bestuur is te allen tijde bevoegd een besluit tot mandaat van bevoegdheden in
te trekken.---------------------------------------------------------------------------16.4Benoeming, ontslag en/of schorsing van administrateur of personeel geschie--den door het bestuur.----------------------------------------------------------------
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Artikel 17. --------------------------------------------------------------------------------17.1Jaarlijks, telkens voor één april, maakt het bestuur een rekening en verant----woording op over het financieel beheer gedurende het afgelopen jaar, bevat --tende een door de dagelijks bestuur ondertekende balans en staat van baten -en lasten. In de staat van baten en lasten worden de overeenkomstige bedra -gen volgens de door de ledenvergadering voor het betreffende boekjaar vast--gestelde begroting vermeld.--------------------------------------------------------17.2Tijdens de voorjaarsvergadering bedoeld in Artikel 11.2 brengt het bestuur een
verslag uit over de gang van zaken met betrekking tot de vereniging gedurende
het afgelopen verenigingsjaar en over het gevoerde beleid. Tevens legt het be stuur de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goed --keuring aan die algemene vergadering over. --------------------------------------17.3Het bestuur draagt zorg dat de rekening en verantwoording gedurende tenmin
ste veertien dagen voor de ledenvergadering, waarin zij zal worden behandeld,
ter kennis van de leden wordt gebracht. ------------------------------------------17.4De ledenvergadering benoemt jaarlijks in de najaarsvergadering bedoeld in --Artikel 17.3 een kascommissie van tenminste twee leden die geen deel mogen
uitmaken van het bestuur, die tot taak heeft de rekening en verantwoording --bedoeld in Artikel 17.1 betrekking hebbend op het lopende boekjaar na afloop daarvan te onderzoeken en daaromtrent aan de eerstvolgende algemene ver--gadering verslag uit te brengen. ---------------------------------------------------17.5Het bestuur is verplicht zowel aan de commissie bedoeld in Artikel 17.4 als aan
de algemene ledenvergadering alle inlichtingen te verstrekken, die naar aanlei ding van de rekening en verantwoording worden verlangd. ----------------------17.6Goedkeuring door de ledenvergadering van de door het bestuur opgemaakte -balans en staat van baten en lasten strekt het bestuur tot volledige decharge. Reglementen ---------------------------------------------------------------------------Artikel 18. --------------------------------------------------------------------------------18.1De gang van zaken binnen de vereniging wordt nader geregeld in een huishou delijk reglement, een havenreglement, een tarievenoverzicht en zodanige ver -dere reglementen en besluiten als waartoe de ledenvergadering zal besluiten. -18.2Reglementen worden vastgesteld, aangevuld en gewijzigd door de ledenverga dering op voorstel van het bestuur of op schriftelijk verzoek van tenminste tien
leden. --------------------------------------------------------------------------------18.3De reglementen mogen geen bepalingen bevatten in strijd met de wet of met deze statuten. -----------------------------------------------------------------------Statutenwijziging----------------------------------------------------------------------Artikel 19. --------------------------------------------------------------------------------19.1Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit, genomen met tenminste -twee/derde der uitgebrachte stemmen op een ledenvergadering, waarop ten --minste de helft der stemgerechtigde leden aanwezig is.--------------------------19.2De vergadering kan alleen tot wijziging van de statuten besluiten indien in de oproepingsbrief voor de betreffende ledenvergadering de mededeling is opge--nomen dat een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. --------------Zij, die de oproep tot de vergadering doen, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, 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. Het bestuur draagt ervoor zorg dat de volledige -
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tekst van een voorstel tot wijziging van de statuten uiterlijk op hetzelfde tijd --stip als de ter inzagenlegging aan de leden wordt toegezonden.-----------------19.3Ingeval zich op de vergadering een twee/derde meerderheid der opgekomen -leden vóór een wijziging van de statuten heeft verklaard, maar overigens niet is voldaan aan de in het eerste lid gestelde eisen, wordt uiterlijk binnen zes --weken na de eerste vergadering een tweede vergadering gehouden waarop het
voorstel tot wijziging van de statuten opnieuw aan de orde komt.---------------Deze tweede vergadering kan met gewone meerderheid van de opgekomen --leden tot de voorgestelde statutenwijziging besluiten.----------------------------Ontbinding en Liquidatie -------------------------------------------------------------Artikel 20. --------------------------------------------------------------------------------20.1De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden, indien daartoe besloten --wordt met twee/derde der op een vergadering uitgebrachte geldige stemmen, waarin tenminste drie/vierde gedeelte van het aantal stemgerechtigde leden -tegenwoordig is.---------------------------------------------------------------------Het bepaalde bij artikel 19 lid 3, is van overeenkomstige toepassing. -----------20.2Bij ontbinding der vereniging geschiedt de vereffening harer zaken, voor -----zover de wet niet anders heeft bepaald, door het bestuur, met inachtneming -van de artikelen 2:23a- 23c BW. De vereffenaars zullen één hunner aanwijzen
die verplicht zal zijn de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging --gedurende tien jaren na afloop der vereffening te bewaren. ---------------------20.3Een na de vereffening aanwezig batig saldo wordt door de vereffenaars be ----stemd tot een doel dat met de doeleinden van de vereniging naar hun oordeel
het meest overeenstemt. -----------------------------------------------------------Slotbepaling ----------------------------------------------------------------------------Artikel 21. --------------------------------------------------------------------------------In alle gevallen, waarin de wet, deze statuten of enig reglement niet voorziet, be --slist het bestuur. -------------------------------------------------------------------------De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte be -trokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en
daartoe bestemde documenten vastgesteld. -------------------------------------------WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Kaag en Braassem op de da tum als in het hoofd van deze akte gemeld. -------------------------------------------De inhoud van deze akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht. ---------De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennis ge -nomen en met de inhoud in te stemmen. ----------------------------------------------Onmiddellijk daarna is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en -mij, notaris, ondertekend.---------------------------------------------------------------(Volgt ondertekening)
Uitgegeven voor afschrift.

