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STATUTENWIJZIGING 

Heden, twee juni tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Tjerk Jouke de 

Vries, notaris te Groningen: 	  

1. de heer Jan Willem Kok, wonende te 9591  VG  Onstwedde, Kennpkebosweg 2, 

geboren te Wormerveer op tien augustus negentienhonderd een en vijftig, 

ongehuwd en niet als partner geregistreerd, houder van een rijbewijs met nummer 

4642020505; 	  

2. de heer  Harm  Evert  Kremer,  wonende te 9684 CA Finsterwolde, Hoofdweg 17, 

geboren te Finsterwolde op een februari negentienhonderd een en zestig, gehuwd, 

houder van een rijbewijs met nummer 4530847408; 	  

ten deze handelende als gezamenlijk bevoegd bestuurders, respectievelijk in de 

functie van voorzitter en secretaris, van en als zodanig vertegenwoordigende de 

vereniging Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG), gevestigd in 

de gemeente Vlagtwedde, feitelijk gevestigd te 9698 BN Wedde, Lageweg 14C, 

ingeschreven in het handelsregister onder nummer 02081153, hierna te noemen: 

de vereniging. 	  

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden: 	  

1. De vereniging werd opgericht bij akte op veertien juli tweeduizend drie verleden 

voor mr. C.J.M. Roep, destijds notaris te Ter Apel, gemeente Vlagtwedde. 	 

2. De statuten van de vereniging zijn vervolgens laatstelijk gewijzigd bij akte van 

statutenwijziging op zestien juni tweeduizend tien verleden voor mr. G.H.E. 

Bergman-Klaasen, notaris te Stadskanaal, bij welke akte de statuten integraal zijn 

gewijzigd. 	  

3. In de op vier maart tweeduizend vijftien gehouden algemene ledenvergadering is 

besloten om de statuten van de vereniging integraal te wijzigen. Blijkens de aan 

deze akte gehechte notulen van de vorenbedoelde vergadering heeft de 

besluitvorming tot wijziging van de statuten van de vereniging plaatsgevonden 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van de statuten van de vereniging. 	 

Voorts verklaarden de verschenen personen, handelend als gemeld, de 	  

statutenwijziging te effectueren zodat deze voortaan luiden zoals hierna 

omschreven: 	  

"NAAM EN ZETEL 	  

Artikel 1 	  

1. De vereniging draagt de naam: AGRARISCHE NATUURVERENIGING OOST 

GRONINGEN (ANOG). 	  

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Bellingwedde. 	  

DOEL 	  

Artikel 2 	  

1  
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De vereniging heeft ten doel: 	  

a. het (doen) beheren van agrarische natuur en landschappen; 	  

b. het (doen) aanvragen van subsidiegelden ten behoeve van het agrarisch natuur-

en landschapsbeheer en het (doen) beheren en aanwenden van die subsidiegelden; 

c. het (doen) opstellen van (beheer)plannen aangaande het agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer; 	  

d. het voeren van overleg en het samenwerken met andere belanghebbenden en 

organisaties aangaande natuur- en landschapsbeheer; en 	  

e. alle (overige) diensten en activiteiten in verband met agrarische natuur- en 

landschappen en gebiedsontwikkeling, en al hetgeen daartoe behoort of daaraan 

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. 	  

Het werkgebied van de vereniging omvat het grondgebied van de gemeenten 

Vlagtwedde, Stadskanaal, Pekela, Veendam, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, 

Oldambt, gedeelte Slochteren en Delfzijl. Doch voor wat betreft de gemeente 

Delfzijl uitsluitend dat gedeelte van die gemeente het welk is gelegen zuidelijk van 

het Eemskanaal. Voor wat betreft de gemeente Slochteren betreft het het gebied 

plaatselijk bekend als "Noordbroeksterhamrik", welk gebied aan de noordzijde is 

begrenst door de Ringmaar, ten oosten is begrenst door de Hamrikkerweg, ten 

zuiden is begrenst door de Scheennderzwaagsterwatering en ten westen is begrenst 

door de Korengarst. 	  

DUUR 	  

Artikel 3 	  

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 	  

LIDMAATSCHAP 	  

Artikel 4 	  
1. Leden kunnen slechts zijn natuurlijke personen, niet-rechtspersoonlijkheid 

bezittende combinaties als in artikel 4.2 bedoeld en rechtspersonen, die voldoen 

aan de navolgende eisen -tenzij het bestuur anders beslist-: 	  

a. bekwaam zijn om verbintenissen aan te gaan en niet in staat van faillissement 

verkeren; en 	  

b. binnen het werkgebied van de vereniging: 	  

- een agrarisch bedrijf (doen) uitoefenen; of 	  

- natuur- en/of landschapsbeheer (doen) uitoefenen. 	  

2. Indien een onderneming wordt gedreven door verschillende natuurlijke personen 

en/of rechtspersonen, handelend in een niet-rechtspersoonlijkheid bezittende 

samenwerkingsvorm, zal die samenwerkingsvorm als één lid worden aangemerkt, 

mits de personen, die deel uitmaken van de samenwerkingsvorm (de "combinatie"), 

een van hen of een derde aanwijzen om krachtens schriftelijke volmacht hen allen 

tegenover de vereniging in alle opzichten te vertegenwoordigen. 	  
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Aan de eis van schriftelijkheid wordt eveneens voldaan indien de volmacht 

elektronisch is vastgelegd. 	  

3. Indien de gevolmachtigde, als bedoeld artikel 4.2, als zodanig defungeert, zullen 

de leden van de combinatie, op straffe van opschorting van hun rechten, zo spoedig 

mogelijk een andere gevolmachtigde aanwijzen. 	  

4. Behalve gewone leden als bedoeld in artikel 4.1 kent de vereniging ereleden. 

Ereleden kunnen zijn natuurlijke personen die zich voor de vereniging bijzonder 

verdienstelijk hebben gemaakt. Ereleden worden benoemd door de algemene 

ledenvergadering op voordacht van het bestuur. Ereleden hebben dezelfde rechten 

als leden, tenzij uit deze statuten anders blijkt. Ereleden zijn vrijgesteld van de 

betaling van contributie. 	  

VERPLICHTINGEN LEDEN EN SCHORSING LEDEN 	  

Artikel 5 	  

1. Het bestuur kan, met goedkeuring van de algemene vergadering, aan de leden 

de verplichting opleggen om jaarlijks een vast te stellen bedrag aan contributie te 

betalen. 	  

2. De leden zijn verplicht tot naleving van de statuten, reglementen en rechtsgeldig 

door de organen van de vereniging genomen besluiten. 	  

3. Ingeval een lid niet aan de verplichtingen uit dit artikel 5 voldoet, kan het 

bestuur besluiten tot schorsing van dat lid voor bepaalde tijd, met dien verstande 

dat het bestuur een lid voor ten hoogste drie maanden kan schorsen. 	  

Gedurende de schorsing is het lid in de uitoefening van zijn lidnnaatschapsrechten 

geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies welke het in de vereniging 

bekleedt, met dien verstande dat het geschorste lid toegang heeft tot de algemene 

vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en bevoegd is 

daarover het woord te voeren. Tegen de beslissing van het bestuur staat geen 

beroep open. 	  

AANVRAAG LIDMAATSCHAP 	  

Artikel 6 	  

1. De aanvraag om als lid te worden toegelaten moet schriftelijk dan wel door een 

langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, worden 

gericht aan het elektronische adres of kantoor adres van de vereniging ter attentie 

van het bestuur zoals voor dit doel bekend is gemaakt. De aanvrager verstrekt alle 

door het bestuur nodig geoordeelde gegevens. Het bestuur beslist over de 

toelating. 	  

2. Het bestuur deelt de aanvrager schriftelijk dan wel via elektronische weg mede 

of hij als lid is toegelaten of geweigerd. 	  

3. Tegen de beslissing van het bestuur staat geen beroep open. 	  

4. Het bestuur houdt een ledenregister, waarin worden ingeschreven de namen van 

de leden en hun adressen. 	  
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Ieder lid is verplicht aan het bestuur schriftelijk dan wel via elektronische weg zijn 

adres en de wijzigingen daarin op te geven. 	  

Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming 

in het ledenregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle 

kennisgevingen en mededelingen alsmede de oproepingen voor een vergadering 

langs elektronische weg toegezonden te krijgen. 	  

In het register zullen alle leden van de combinatie zomede de gevolmachtigde, 

bedoeld in artikel 4.2, als zodanig, ook indien hij reeds deel van de combinatie 

uitmaakt, onder vermelding van de naam van de combinatie, zo de combinatie een 

naam heeft, worden ingeschreven. 	  

Indien de combinatie een commanditaire vennootschap is, worden slechts de 

beherend vennoten, alsmede de in artikel 4.2 bedoelde gevolmachtigde als zodanig 

ingeschreven. 	  

Het register is ter inzage van de leden. 	  

5. Indien een lid ophoudt te voldoen aan de vereisten van artikel 4.1, of ingeval 

zich wijzigingen voordoen in de samenstelling van een combinatie als bedoeld in 

artikel 4.2, is dat lid of die combinatie verplicht daarvan onverwijld schriftelijk dan 

wel via elektronische weg kennis te geven aan het bestuur. 	  

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 	  

Artikel 7 	  

1. Het lidmaatschap eindigt: 	  

a. door de dood van het lid; 	  

b. indien een lid-rechtspersoon ophoudt te bestaan, onverminderd het bepaalde in 

artikel 7.6; 	  

c. door opzegging; 	  

d. door ontzetting. 	  

2. Opzegging kan geschieden zowel door het lid als door de vereniging. 	  

Zij moet schriftelijk dan wel via elektronische weg geschieden. Indien de opzegging 

via elektronische weg geschiedt, wordt de opzegging pas geacht te zijn geschied 

wanneer door of namens het bestuur de opzegging schriftelijk dan wel via 

elektronische weg is bevestigd aan het lid die de opzegging heeft verstuurd. 	 

3. Opzegging door een lid is alleen mogelijk tegen het einde van een boekjaar, met 

inachtneming van een termijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging 

niet tijdig heeft plaats gevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het 

eerstvolgende boekjaar. 	  

Opzegging door een lid kan evenwel met onmiddellijke ingang geschieden: 	 

a. indien van hem redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten 

voortduren; 	  

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

vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing, bedoeld in Titel 2:7 

Burgerlijk Wetboek; 	  
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c. 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. 	  

Het bepaalde in artikel 7.3.c vindt geen toepassing indien het gaat om wijziging van 

geldelijke rechten en verplichtingen. 	  

4. Opzegging door de vereniging kan met onmiddellijke ingang geschieden en is 

alleen mogelijk: 	  

a. in geval van verlies van één of meer vereisten voor het lidmaatschap, als 

bedoeld in artikel 4.1, tenzij het bestuur bij de toelating van het lid ten aanzien 

van het van toepassing zijn van deze vereisten anders heeft beslist zoals 

bedoeld in artikel 4.1; 	  

b. wanneer redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan worden het 

	

lidmaatschap te laten voortduren, en wel krachtens besluit van het bestuur; 	

c. ingeval een combinatie wordt ontbonden; 	  

d. in geval van wijziging in de samenstelling van een combinatie; 	  

e. in geval van toetreding van een lid van de vereniging tot een combinatie. 	 

5. Tegen het in artikel 7.4 bedoelde besluit staat geen beroep open op de algemene 

vergadering. 	  

6. Indien een lid-rechtspersoon fuseert of splitst in de zin van Titel 2:7 Burgerlijk 

Wetboek, gaat het lidmaatschap niet over op de verkrijgende rechtspersoon tenzij 

het bestuur anders bepaalt. 	  

ONTZETTING UIT HET LIDMAATSCHAP 	  

Artikel 8 	  

1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden, indien een lid in strijd handelt 

met de statuten of reglementen, of met besluiten van de vereniging of de 

vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 	  

2. De ontzetting geschiedt bij besluit van het bestuur. 	  

Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk dan wel via elektronische weg van het 

besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. 	  

Het lid heeft gedurende een maand na ontvangst van die kennisgeving recht van 

beroep op de algemene vergadering. 	  

Het beroep wordt bij aangetekende brief, gericht aan het bestuur, ingesteld. 	 

In geval van ontzetting eindigt het lidmaatschap met het verstrijken van de 

beroepstermijn, of, indien beroep is ingesteld, op de dag waarop het besluit tot 

ontzetting wordt bekrachtigd. 	  

Gedurende de beroepstermijn en hangende dit beroep is het lid in de uitoefening 

van zijn lidmaatschapsrechten geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies, 

welke het in de vereniging bekleedt, met dien verstande dat het geschorste lid 

toegang heeft tot de algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt 

behandeld en bevoegd is daarover het woord te voeren. 	  

DONATEURS 	  
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Artikel 9 	  

1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur 

is 	  

bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen. 	  

2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te 

verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt 

vastgesteld. 	  

3. Donateurs hebben het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen, 

tenzij de algemene vergadering anders besluit. Zij hebben daarin geen stemrecht, 

maar wel het recht om het woord te voeren. 	  

ORGANEN 	  

Artikel 10 	  

De vereniging kent de volgende twee organen: 	  

a. het bestuur; en 	  

b. de algemene vergadering; 	  

BESTUUR, TAAK EN BENOEMING 	  

Artikel 11 	  

1 De vereniging kent een bestuur, bestaande uit ten minste vijf (5) en ten hoogste 

negen (9) natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris 

en een penningmeester kiezen. 	  

2. Het bestuur is, behoudens de beperkingen volgens deze statuten, belast met het 

besturen van de vereniging. 	  

3. De bestuursleden worden op voordracht van het bestuur door de algemene 

ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De voordracht wordt 

opgemaakt door het bestuur en gelijktijdig met de agenda voor de algemene 

vergadering aan de leden toegezonden. Het bestuur zal in het kader van de 

voordracht een profielschets opstellen aan de hand waarvan de bestuursleden 

worden voorgedragen, met dien verstande dat bij het opstellen van deze 

profielschets rekening gehouden moet worden met de intentie dat ten minste zestig 

procent (60%) van de bestuursleden actief een agrarisch bedrijf moet (doen) 

uitoefenen ten tijde van de benoeming. Deze profielschets behoeft goedkeuring 

van de algemene vergadering. 	  

De voordracht kan door één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden worden 

aangevuld met één of meer andere kandidaten. Deze opgave moet tenminste op de 

dag voorafgaand aan de dag der vergadering in handen zijn van de secretaris. 	 

De algemene vergadering kan met een besluit genomen met een meerderheid van 

ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, aan een voordracht het 

bindend karakter ontnemen. In dat geval dient het bestuur een nieuwe voordracht 

te doen. 	  

4. Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaren, met 

dien verstande dat tenzij een bestuurder op een eerdere datum aftreedt, zijn 
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bestuursperiode eindigt na afloop van de algemene vergadering die gehouden 

wordt nadat vier jaren na zijn laatste benoeming zijn verstreken. 	  

Een bestuurder kan met inachtneming van de voorgaande zin maximaal twee keer 

worden herbenoemd. 	  

5. Een bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde worden 

geschorst en ontslagen, één en ander met inachtneming van het hierna in dit 

artikel 11 bepaalde. 	  

6. Indien de algemene vergadering een bestuurder heeft geschorst dient de 

algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te 

besluiten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij 

gebreke daarvan vervalt de schorsing. 	  

Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen 

en de schorsing kan alsdan ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden 

ingaande op de dag, waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving 

heeft genomen. 	  

Indien de algemene vergadering niet binnen de in de vorige zin gestelde termijn tot 

ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. 	 

Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene 

vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. 

7. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder kan door de algemene 

vergadering, tenzij dit op voorstel van het bestuur geschiedt, slechts worden 

genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte 

stemmen. 	  

Een besluit tot schorsing of ontslag door de algemene vergadering op voorstel van 

het bestuur kan worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen. 	  

BESTUUR, BEZOLDIGING EN BELET EN ONTSTENTENIS 	  

Artikel 12 	  

1. De algemene vergadering stelt de vacatiegelden en eventuele vergoeding van de 

bestuurders vast. 	  

2. In geval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders zijn de 

overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder met het gehele 

bestuur belast. 	  

In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders berust het bestuur van de 

vereniging tijdelijk bij een door de algemene vergadering, al dan niet uit zijn 

midden, daartoe aangewezen persoon. 	  

Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders zonder dat een persoon is 

aangewezen die tijdelijk met het bestuur is belast, of in het geval die persoon niet 

in staat is of weigert het bestuur tijdelijk op zich te nemen, zal ieder lid het recht 

hebben om een algemene vergadering bijeen te roepen om een bestuurder te 
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benoemen of een persoon aan te wijzen die in staat en bereid is het bestuur 

tijdelijk op zich te nemen. 	  

BESTUUR, DAGELIJKS BESTUUR, COMMISSIES, REGLEMENT EN 

BESLUITVORMING 	  

Artikel 13 	  

1. Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, 

waarin aangelegenheden, hem betreffende, worden geregeld. 	  

Voorts kunnen de bestuurders, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden 

onderling verdelen. 	  

2. Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur instellen belast met de 

dagelijkse gang van zaken van het bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de 

voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 	  

3. Het bestuur kan al dan niet uit zijn midden commissies instellen en kan bij een 

schriftelijk vastgelegde taakverdeling bepalen met welke taak een commissie zal 

zijn belast. 	  

Het bestuur bepaalt de omvang en de samenstelling van de commissies. 	 

4. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, vice-voorzitter, een secretaris 

en een penningmeester aan. 	  

5. Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid van stemmen. 	  

Bij staking van stemmen heeft, mits er meer dan twee bestuurders in functie zijn, 

de voorzitter een beslissende stem. Zijn er (tijdelijk) twee bestuurders in functie 

dan is het voorstel verworpen. 	  

6. Bestuurders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde 

medebestuurder doen vertegenwoordigen. 	  

Aan de eis van schriftelijkheid wordt eveneens voldaan indien de volmacht 

elektronisch is vastgelegd. 	  

7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle bestuurders zijn 

geraadpleegd en geen van de bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming 

heeft verklaard. 	  

8. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen 

het bestuur over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang 

heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar 

verbonden onderneming. Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige 

bestuurders. 	  

Indien alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, dan 

wordt het besluit alsnog genomen door het bestuur met goedkeuring van de 

algemene vergadering. 	  

9. De algemene vergadering kan besluiten dat alle besluiten van het bestuur die 

zien op bepaalde, door de algemene vergadering vast te stellen en duidelijk 

omschreven rechtshandelingen aan de goedkeuring van de algemene vergadering 

zijn onderworpen. Dit besluit wordt schriftelijk ter kennis van het bestuur gebracht. 
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10. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene 

ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 

verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan 

van vereenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 

zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 	  

VERTEGENWOORDIGING 	  

Artikel 14 	  

1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. 	  

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk 

handelende bestuurders. 	  

2. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang in de zin van 

artikel 2:47 Burgerlijk Wetboek heeft met één of meer bestuurders wordt zij 

vertegenwoordigd op de wijze als bepaald in artikel 14.1, onverminderd hetgeen 

dwingendrechtelijk in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald. 	  

PROCURATIEHOUDERS 	  

Artikel 15 	  
Het bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de vereniging, 

procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. - 

Tevens kan het bestuur aan personen als in de vorige zin bedoeld, alsook aan 

andere personen, mits in dienst van de vereniging, zodanige titel toekennen, als hij 

zal verkiezen. 	  

ALGEMENE VERGADERING, SAMENSTELLING EN VERGADERINGEN 	 

Artikel 16 	  
1. De algemene vergadering van de vereniging wordt gevormd door alle leden van 

de vereniging, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5.3 en 8.2. 	 

2. In elk boekjaar wordt uiterlijk in de zesde maand na het einde van het boekjaar 

ten minste één vergadering van de algemene vergadering gehouden. De agenda 

voor deze vergadering bevat de volgende onderwerpen: 	  

a. de behandeling van het schriftelijk jaarverslag van het bestuur omtrent de zaken 

van de vereniging en het gevoerde bestuur, voor zover dit jaarverslag is opgesteld; 

b. de vaststelling van de jaarrekening. 	  

Voorts wordt in deze vergadering behandeld hetgeen door het bestuur verder op de 

agenda is geplaatst. 	  

De in de artikelen 16.2.a en 16.2.b bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda 

niet te worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de 

jaarrekening en het overleggen van het jaarverslag is verlengd of een voorstel 

daartoe op die agenda is geplaatst. 	  

3. Verder worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit 

nodig oordeelt. 	  



10 

4. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de 

stemgerechtigde 	  

leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene 

ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. 	 

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen 

de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering 

overgaan op de wijze als in lid 5 bepaald. De verzoekers kunnen alsdan anderen 

dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van 

de notulen. 	  

5. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke 

dan wel elektronische mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten 

minste zeven dagen voor de vergadering. Een bericht langs elektronische weg 

toegezonden dient leesbaar en reproduceerbaar te zijn en gericht aan het adres dat 

daartoe kenbaar is gemaakt. 	  

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 	  

6. Indien het bestuur dit bepaalt kan aan de vergaderingen van leden worden 

deelgenomen en gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel 

indien dit bij de oproeping is vermeld. 	  

7. Indien het bestuur dit heeft bepaald en zulks bij de oproeping is vermeld, is ieder 

lid bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een 

elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering van leden deel te nemen, 

daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits het lid via het 

elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan 

kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de 

beraadslaging. 	  

8. Stemmen die voorafgaand aan de vergadering van leden via een elektronisch 

communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet eerder dan op de dertigste dag 

voor die van de algemene vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten 

tijde van de vergadering worden uitgebracht. 	  

9. De leden van het bestuur en van de algemene vergadering hebben te allen tijde 

recht op toegang tot de vergadering van leden. 	  

10. De voorzitter van een vergadering van leden is bevoegd niet-leden tot de 

vergaderingen of tot door hem te bepalen gedeelten daarvan toe te laten. 	 

ALGEMENE VERGADERING, BESLUITVORMING 	  

Artikel 17 	  
1. Ieder lid heeft het recht op het uitbrengen van één stem in de algemene 

vergadering, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5.3 en 8.2. 	 

Naast hun stemrecht hebben ereleden het recht om voorafgaand aan de stemming 

hun zienswijze kenbaar te maken. 	  

Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 	
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Ieder lid kan zich bij schriftelijke volmacht ter vergadering door een ander lid of 

door een bestuurder doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid wordt 

eveneens voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. 	Een 

stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden. 

2. Besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstrekte 

meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten of de wet een grotere meerderheid 

voorschrijven. 	  

3. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van 

personen is het voorstel verworpen. 	  

4. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag 

van een stemming is beslissend. 	  

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd 

over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel. 	  

5. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de 

juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de 

meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet 

hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. 	  

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 

stemming. 	  

6. Besluitvorming door alle leden kan, nadat de bestuurder(s) in de gelegenheid is 

(zijn) gesteld daaromtrent te adviseren, ook op andere wijze dan in een algemene 

vergadering plaatsvinden, mits de stemgerechtigde leden zich per brief of langs 

elektronische weg met algemene stemmen voor het voorstel hebben verklaard. 	

7. De secretaris van het bestuur, dan wel een door de voorzitter aan te wijzen 

secretaris, is belast met het houden van de notulen. 	  

8. De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter 

en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een 

volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling 

door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend. 	

9. De door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen secretaris, is belast met 

het houden van de notulen. 	  

10. Besluitvorming door alle leden van de algemene vergadering kan, nadat de 

bestuurders in de gelegenheid is (zijn) gesteld daaromtrent te adviseren, ook op 

andere wijze dan in een algemene vergadering plaatsvinden, mits de 

stemgerechtigde leden zich (waaronder begrepen alle vormen van geschreven 

tekstoverdracht al dan niet via elektronische weg) met algemene stemmen voor het 

voorstel hebben verklaard. 	  

BOEKJAAR, JAARREKENING EN JAARVERSLAG 	  

Artikel 18 	  

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 	  
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2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze 

termijn door de algemene vergadering met ten hoogste vijf maanden op grond van 

bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur de jaarrekening opgemaakt. --

De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in 

artikel 18.4, tenzij daartoe voor de vereniging geen verplichting bestaat op grond 

van op de vereniging van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving. De jaarrekening 

wordt ondertekend door alle bestuurders. 	  

Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder 

opgaaf van de reden melding gemaakt. 	  

3. De vereniging zorgt, dat de opgemaakte jaarrekening en het jaarverslag voor 

zover dit is opgemaakt, vanaf de dag van de oproeping voor de algemene 

vergadering, bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vereniging aanwezig 

zijn. 	  
De leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van 

verkrijgen. 	  

4. Het hieronder in dit artikel 18.4 bepaalde is slechts van toepassing indien de wet 

daartoe verplicht. 	  

De vereniging verleent opdracht aan een registeraccountant of een andere 

accountant, als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, beiden aan te duiden 

als: accountant, om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 Burgerlijk Wetboek. 	  

Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd of, zo deze 

daartoe niet overgaat, het bestuur. 	  

De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft 

de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. 	  

De algemene vergadering alsook het bestuur, indien deze de opdracht heeft 

verstrekt, kan de aan de accountant verleende opdracht met inachtneming van het 

daarover in de wet bepaalde, intrekken. 	  

5. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de 

algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een 

accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan 

benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste 

twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. 	  

6. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle 

door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de 

waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te 

geven. 	  

7. De commissie onderzoekt de in lid 2 en lid 6 bedoelde stukken. 	  

8. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere 	  

boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een 

deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering 
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verslag van haar bevindingen uit. 	  

9. De vereniging heeft de mogelijkheid om naast de opdrachtverlening aan een 

registeraccountant of een andere accountant, als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk 

Wetboek, beiden aan te duiden als: accountant, om de door het bestuur 

opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 

2:393 Burgerlijk Wetboek, een kascommissie in te stellen zoals bedoeld in lid 5 van 

dit artikel. 	  

10. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 	  

Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal 

aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om decharge te verlenen 

aan de bestuurders voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid 

voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of in de vergadering van de 

algemene vergadering mededelingen zijn gedaan. 	  

Indien de vereniging overeenkomstig artikel 18.4 verplicht is opdracht tot 

onderzoek van de jaarrekening aan een accountant te verlenen en de algemene 

vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, 

kan de jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens een 

wettige grond wordt medegedeeld waarom die verklaring ontbreekt. 	  

STATUTENWIJZIGING, JURIDISCHE FUSIE, SPLITSING EN ONTBINDING 	

Artikel 19 	  

1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot statutenwijziging, 

juridische fusie of splitsing. 	  

2. De algemene vergadering kan slechts besluiten tot statutenwijziging indien 

gedurende een periode van ten minste vijf dagen voor de algemene vergadering tot 

na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden, een afschrift van 

het voorstel tot wijziging van de statuten, in welk afschrift de voorgedragen 

wijziging woordelijk moet zijn opgenomen, ten kantore van de vereniging voor de 

leden van de vereniging ter inzage is gelegd. 	  

3. Tenzij het voorstel tot statutenwijziging, juridische fusie of splitsing is gedaan 

door het bestuur, wordt het besluit van de algemene vergadering tot 

statutenwijziging, juridische fusie of splitsing genomen met een meerderheid van 

ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. 	  

Wanneer het voorstel tot statutenwijziging, juridische fusie of splitsing is gedaan 

door het bestuur, wordt het besluit van de algemene vergadering tot 

statutenwijziging, juridische fusie of splitsing genomen met volstrekte meerderheid 

van de uitgebrachte stemmen. 	  

4. Iedere bestuurder is bevoegd de voor de wijziging van de statuten vereiste 

notariële akte te verlijden. 	  

ONTBINDING EN VEREFFENING 	  

Artikel 20 	  

1. De vereniging wordt ontbonden: 	  
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a. door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen op 

de wijze als bedoeld in artikel 19; 	  

b. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt; 	  

c. in alle andere gevallen genoemd in artikel 2:19 Burgerlijk Wetboek. 	  

2 Op voorstel van het bestuur stelt de algemene ledenvergadering bij haar in het 

vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel 

mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging. 	  

3. De vereffening geschiedt door het bestuur. 	  

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

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

de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de 

vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in 

liquidatie". 	  

5 De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende 	

baten meer aanwezig zijn. 	  

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard 

gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door 	

de vereffenaars als zodanig is aangewezen. 	  

REGLEMENTEN 	  

Artikel 21 	  

1 De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen 

(waaronder begrepen een huishoudelijk reglement) en wijzigen, waarin 

onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt 

voorzien. 	  

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met 

deze statuten. 	  

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde 

in artikel 19 lid 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing. 	  

SLOTBEPALING 	  

Artikel 22 	  

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, 

die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen." 	 

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend. 	  

Waarvan akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd dezer akte 

vermeld. 	  

Na zakelijke opgave van de inhoud van de akte aan de comparanten en een 

toelichting daarop hebben deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud 

van de akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van de akte geen 

prijs te stellen. 	  

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij, 

notaris, ondertekend. 	  
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Volgt ondertekening. 
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