
 

Statutenwijziging Vereniging 
 
 
Dossier 100521 
 
Heden, vier en twintig juni tweeduizend twee en twintig, verscheen voor mij, MR 
KEVIN CORNELIS PETRUS JOHANNES VAN KAATHOVEN, kandidaat-notaris, hierna te 
noemen "notaris", als waarnemer voor MR AART GERARD EKELMANS, notaris te Oss: 
de heer Robert Frans Carol Coppens, geboren te Helmond op twee augustus 
negentienhonderdvijfenvijftig, zich identificerend met zijn paspoort met kenmerk 
NY75LKB21, uitgegeven te Oss, op elf augustus tweeduizend zeventien, gehuwd, 
wonende te 5343 EC Oss, Bachlaan 43,  
te dezen handelend als bestuurder van de vereniging: Vereniging "Euro-Toques" 
Nederland, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 2211 LG Noordwijkerhout, 
Reigerlaan 12, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40538394, 
hierna te noemen: ‘de Vereniging’, en als zodanig bevoegd op grond van artikel 19 lid 4 
van de statuten van de Vereniging de statutenwijziging bij notariële akte vast te 
leggen. 
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: 
INLEIDING 
1. De Vereniging werd opgericht bij notariële akte op vijf januari negentienhonderd 

vier en negentig. 
2. De statuten van de Vereniging zijn voor het laatst geheel gewijzigd op zestien mei 

tweeduizend achttien bij akte verleden voor een Mr P.C.M. van den heuvel, 
notaris te Oss. 

3. De algemene vergadering van de Vereniging heeft in de vergadering gehouden op 
twintig juni tweeduizend twee en twintig besloten de statuten te wijzigen. Van dit 
besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van deze vergadering. 

STATUTENWIJZIGING 
Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de gewijzigde statuten met 
onmiddellijke ingang als volgt: 
STATUTEN 
Naam en zetel 
Artikel 1 
De vereniging draagt de naam: Vereniging Euro-Toques Nederland en is gevestigd in 
de gemeente: Amsterdam. 
Doel en middelen. 
Artikel 2. 
1. De vereniging heeft ten doel de gezamenlijke en individuele belangen van haar 

leden te dienen door: 
 - regelmatig en gestructureerd overleg; 
 - uitwisseling van kennis en informatie; 



 

 - het gezamenlijk optreden naar derden; 
 alles voorzover het betreft de bescherming, de verdediging en de aanbeveling van 

alle producten, zowel grondstoffen als bijkomende, die dagelijks worden gebruikt 
door de koks van de landen, leden van de Europese Gemeenschap (E.G.), om 
maaltijden te bereiden voor miljoenen cliënten; 

 en door, in het verlengde van het vorenstaande: 
 - het beletten van het gebruik van alle producten, zowel grondstoffen als 

bijkomende, die direct of indirect schadelijk zouden kunnen zijn voor de 
bereiding van bedoelde maaltijden. 

 "Bescherming", zoals hiervoor vermeld, richt zich onder meer op: 
 - de wijze waarop groenten, fruit en graangewassen zijn geplant, gezaaid en 

veredeld; 
 - de wijze waarop men deze behandelt voor de oogst; 
 - de conditionering van het inpakken, teneinde bewaringsvoorwaarden te 

krijgen, die als gevolg kunnen hebben de kwaliteit van de producten te 
veranderen. 

 Vanuit de zelfde beschouwingswijze worden voormelde uitgangspunten toegepast 
op andere voedingswaren en in het bijzonder op: 

 - varkensvlees; 
 - rundvlees; 
 - kalfsvlees; 
 - paardenvlees; 
 - wildvlees (pluim en haarwild); 
 - gevogelte; 
 - eieren; 
 - zuivelproducten; 
 - vis; 
 - schelpdieren; 
 - schaaldieren; 
 - vetstoffen; 
 - vegetarische componenten. 
2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door haar leden op de 

hoogte te houden door middel van haar clubdagen, master classes, studiereizen 
en verder met alle andere wettige middelen.  

Duur 
Artikel 3 
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
Lidmaatschap 
Artikel 4 
1. Leden zijn zij die - de uitgangspunten van de vereniging onderschrijvend – zich als 

lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de 
vereniging zijn toegelaten. Ingeval van niet toelating door het bestuur kan de 



 

algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. 
2. De vereniging onderscheidt: 
 a. bedrijfsleden; 
 b. persoonlijke leden; 
 c. junior leden; 
 d. partners; 
 e. ambassadeurs. 
3. a. Bedrijfsleden zijn zij die - als natuurlijk persoon, als personenvennootschap of 

als rechtspersoon - voor eigen rekening een restaurant en/of catering-, dan 
wel een hieraan gelieerd bedrijf uitoefenen. 

 b. Persoonlijke leden zijn zij die als kok in dienstbetrekking werkzaam zijn en 
docenten, werkzaam in het vakonderwijs en natuurlijke personen met 
culinaire kennis en ervaring. 

 c. Junior leden zijn zij die een horeca gerelateerde opleiding volgen, tot een 
maximum leeftijd van zeven en twintig (27) jaar. 

 d. Partners zijn zij die als (kleine) producenten, toeleveranciers of anderszins 
actief zijn voor de vereniging en/of de bedrijven van haar leden. 

 e. Ambassadeurs zijn zij die op grond van hun deskundigheid door het bestuur 
zijn benoemd met als doel het uitdragen van de doelstellingen van de 
vereniging. Zij zijn geen lid, doch hebben toegang tot de Algemene 
Vergadering en hebben daarin het recht het woord te voeren en hebben een 
adviserende stem. Zij zijn geen contributie verschuldigd. 

4. Naast de leden als hiervoor bedoeld kent de vereniging ereleden en 
erevoorzitters.  

 Ereleden en erevoorzitters zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor 
de vereniging, als zodanig door het bestuur zijn benoemd en hun benoeming 
hebben aanvaard. 

5. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of 
genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder zowel de Partners 
als de bedrijfs-, persoonlijke-, junior- en ereleden en erevoorzitters begrepen.  

Artikel 5 
1. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of 

overgang. 
2. Bedrijfsleden- personenvennootschap of -rechtspersoon dienen zich binnen de 

vereniging bij voorkeur te laten vertegenwoordigen door hun kok.  
Artikel 6 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
 a. door de dood van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging dan 

eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan, ook als dit 
ophouden te bestaan het gevolg is van fusie of splitsing; 

 b. door opzegging door het lid; 
 c. door opzegging door de vereniging; 



 

 d. door ontzetting. 
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het 

einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Niettemin is onmiddellijke 
beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk: 

 a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren; 

 b. binnen een maand nadat een besluit, waarbij de rechten van de leden zijn 
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden 
of medegedeeld; 

 c. binnen een maand nadat een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting 
van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing. 

 Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door 
tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. 

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan gedurende het hele jaar 
geschieden. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. 

 Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden 
wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten aan het 
lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging 
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Het bepaalde in 
de laatste zin van het vorige lid is van overeenkomstige toepassing. 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid 
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, zoals 
onder meer in het geval van de ondanks betalingsherinnering niet of niet tijdige 
betaling door het lid van zijn jaarlijkse bijdrage, of wanneer een lid de vereniging 
op onredelijke wijze benadeelt. 

 De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van 
het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. 

 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 zal moeten worden genomen 
met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte 
stemmen. 

5. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of 
besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, 
schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) 
maanden. Het bepaalde in lid 4 omtrent een 'beroep' is van overeenkomstige 
toepassing. 

6. Een voormalig lid is of diens erfgenamen zijn verplicht binnen één maand na het 
eindigen van het lidmaatschap de uiterlijke bewijzen daarvan (zoals oorkonde, 



 

vlag, gevelschild) aan de secretaris van het bestuur terug te zenden. 
Donateurs 
Artikel 7 
Donateurs zijn zij die - de uitgangspunten van de vereniging onderschrijvend - door het 
bestuur als zodanig zijn toegelaten. 
Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen 
eindigen. 
Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, 
waarvan de minimale grootte door de algemene vergadering wordt vastgesteld. 
Donateurs hebben te allen tijde het recht hun donateurschap te beëindigen waarbij de 
bijdrage over het lopende boekjaar verschuldigd blijft. 
Geldmiddelen 
Artikel 8 
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden 

en de donateurs, eventuele entreegelden en heffingen, erfstellingen, legaten, 
schenkingen en andere inkomsten.  

2. leder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, dat wordt vastgesteld door de 
algemene vergadering. Ereleden, erevoorzitters en ambassadeurs zijn van deze 
bijdrageplicht vrijgesteld. 

3. De algemene vergadering kan bepalen dat leden bij hun toelating een door haar 
vast te stellen entreegeld verschuldigd zijn. 

4. De algemene vergadering kan bijzondere heffingen aan de leden opleggen. 
5. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing 

van financiële verplichtingen te verlenen. 
Bestuur 
Artikel 9 
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die uit hun midden een 

voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. De functies van 
penningmeester en secretaris kunnen in één persoon verenigd zijn. Indien het 
bestuur uit meer dan drie personen bestaat, vormen de voorzitter, de secretaris 
en de penningmeester tezamen het dagelijks bestuur. Indien echter het bestuur 
uit meer dan twee personen bestaat en de functies van penningmeester en 
secretaris zijn in een persoon verenigd, dan vormen de voorzitter en de secretaris-
penningmeester tezamen het dagelijks bestuur. 

2. De bestuurders worden op voordracht van het bestuur door de algemene 
vergadering uit de leden dan wel de vertegenwoordigers van de leden 
personenvennootschappen of leden rechtspersonen van de vereniging benoemd. 
Tot bestuursleden kunnen ook worden benoemd natuurlijke personen, die geen 
lid zijn van de vereniging, op grond van hun specifieke deskundigheid. De 
algemene vergadering stelt tevens het aantal bestuurders vast. 

 De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene 
vergadering meegedeeld. De voordracht is bindend. Aan de voordracht kan 



 

evenwel het bindend karakter worden ontnomen door een besluit van de 
algemene vergadering, met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen 
genomen. Als de algemene vergadering het bindend karakter aan de voordracht 
heeft ontnomen, is zij vrij in de benoeming. De algemene vergadering is ook vrij in 
de benoeming als de voordracht niet uiterlijk bij de oproeping voor de algemene 
vergadering door het bestuur is meegedeeld. 

3. Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene 
vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag 
besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de 
uitgebrachte stemmen. 

4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet 
binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. 
De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene 
vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen 
bijstaan. 

5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Onder een jaar 
wordt ten deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse 
algemene vergaderingen. Een aftredende bestuurder is onmiddellijk 
herbenoembaar. 

6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig 
bestuur blijft bestuursbevoegd. 

7. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, 
of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast. Bij belet 
of ontstentenis van alle bestuurders is een door de algemene vergadering daartoe 
voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast. Onder 
belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke reden 
ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig uur 
door de vereniging, een medebestuurder of een lid geen contact met een 
bestuurder kan worden verkregen, met dien verstande dat de algemene 
vergadering kan besluiten dat een andere periode van toepassing is. 

Artikel 10 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Een eventueel dagelijks 

bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. Het bestuur kan, tot 
wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks 
bestuur. 

2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te 
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of 
bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij 
de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede schuldenaar verbindt, zich voor een 
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander 
verbindt.  

3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten 



 

tot het aangaan van overeen komsten, hiervoor in lid 2 omschreven. Zonder 
voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze rechtshandelingen 
niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. 

4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij 
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het 
belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie. 
Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, dan is het bestuur toch 
bevoegd het bestuursbesluit te nemen. 

Artikel 11 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter 

tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel - indien de functies van 
secretaris en penningmeester niet in één persoon verenigd zijn - de secretaris 
samen met de penningmeester. 

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan 
anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen 
van die volmacht te vertegenwoordigen. 

De algemene vergadering 
Artikel 12 
1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland.  
 De plaats waar een vergadering wordt gehouden wordt - indien het bestuur de 

vergadering bijeenroept - bepaald door het bestuur en is anders de gemeente 
waar de vereniging statutair is gevestigd. 

2. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door schriftelijke 
mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste zeven dagen. 
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 

Artikel 13 
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de 

personen die deel uitmaken van de organen van de vereniging, alsmede degenen, 
die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. 

 Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing 
wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren. 

2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn voormelde leden. Bedrijfsleden 
en bestuursleden hebben ieder drie stemmen, de andere leden hebben elk één 
stem. 

 leder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk 
volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor 
ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden. 

3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering 
stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met 
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de 
algemene vergadering.  



 

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering 
worden gehouden. 

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere 
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van 
de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel 
verworpen. Indien bij verkiezing tussen personen door niemand een volstrekte 
meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het 
grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. 

Artikel 14 
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens 

afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder. Zijn geen bestuurders 
aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 

2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de 
uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een 
genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd 
voorstel. 

3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door 
de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen 
worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en 
ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering 
ondertekend. 

Artikel 15 
1. Naast de algemene vergadering bedoeld in artikel 17, worden algemene 

vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk 
oordeelt. 

2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot 
het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige 
algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een 
algemene vergadering op een termijn van niet langer dan 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 
vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden 
belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. 

3. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond, 
kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits 
tenminste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is 
gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een 
voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, 
zich tegen besluitvorming verzet. Indien bijeenroeping van de algemene 
vergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de 
algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een 
zodanig aantal van de aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die 



 

vergadering van een tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet. 
 Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op 

besluitvorming door de algemene vergaderingen inzake onderwerpen die niet op 
de agenda werden vermeld. 

Gebruik logo en beeldmerken 
Artikel 16 
Uitsluitend bedrijfsleden en ambassadeurs zijn gerechtigd zich naar derden buiten de 
vereniging, het publiek en de pers te presenteren met het lidmaatschap en de 
beeldmerken van de vereniging 
Boekjaar en jaarstukken 
Artikel 17 
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes 

maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door 
de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn 
jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde 
beleid. 

 Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter 
goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de 
bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt 
daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. 

3. De in lid 2 bedoelde balans en staat van baten en lasten wordt voorzien van een 
door een daartoe bevoegde accountant afgegeven samenstellingsverklaring. 

4. Het bestuur doet de in lid 2 bedoelde stukken en de in lid 3 bedoelde verklaring 
tenminste veertien dagen voor de dag waarop de algemene vergadering zal 
worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de leden. 

5. Het bestuur is verplicht aan de accountant ten behoeve van zijn onderzoek alle 
door hem gevraagde inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de kas en de 
waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven. 

6. De accountant wordt benoemd door het bestuur. 
Beleidsplan/begroting 
Artikel 18 
1. Het bestuur stelt een beleidsplan op waarin is aangegeven welke werkzaamheden 

in het volgende boekjaar dienen te worden verricht en op welke manieren dit zal 
geschieden; het plan bevat een begroting van de daarmee gemoeide kosten. 

2. Het bestuur legt het beleidsplan met begroting voor het begin van het 
verenigingsjaar waarop het betrekking heeft voor aan de algemene vergadering. 

3. Het bestuur is niet bevoegd (een deel van) het beleidsplan uit te voeren voordat 
dit door de algemene vergadering is goedgekeurd. 

Statutenwijziging 
Artikel 19 
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de 



 

algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar 
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor 
de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde 
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden 
ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd 
gehouden. 

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden 
besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal 
uitgebrachte stemmen. 

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt. Ieder van de bestuurders is bevoegd de akte van statutenwijziging te 
doen verlijden. 

5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van 
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze 
na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamers van 
Koophandel gehouden handelsregister. 

Ontbinding en vereffening 
Artikel 20 
1. Het bepaalde in het vorige artikel, leden 1, 2 en 3, is van overeenkomstige 

toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de 
vereniging. 

2. De algemene vergadering stelt 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. Indien de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, 

houdt zij alsdan op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgaaf aan 
de registers waar de vereniging is ingeschreven. 

5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening 
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van 
deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van 
haar uitgaan, moeten aan de naam van de vereniging worden toegevoegd de 
woorden "in liquidatie". 

6. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende 
baten meer aanwezig zijn. De vereniging houdt in geval van vereffening op te 
bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen 
daarvan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.  

8. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging blijven gedurende zeven 
jaar nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de 
door de vereffenaars aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van 



 

zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven 
aan de registers waarin de ontbonden vereniging was ingeschreven.  

Reglementen 
Artikel 21 
1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, 

waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet 
volledig wordt voorzien, zoals de verplichtingen van de leden anders dan tot 
betaling van de contributie, of de verplichtingen van de leden ten aanzien van 
lidmaatschapsinsignes, -naamborden en dergelijke. 

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 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. 

4. De vereniging kan verlangen dat een lid een overeenkomst met de vereniging sluit 
ter nadere regeling van de rechten en verplichtingen van dat lid ten aanzien van 
lidmaatschapsinsignes, -naamborden en dergelijke. De bepalingen van deze 
overeenkomst mogen niet in strijd zijn met de wet of de statuten en reglementen 
van de vereniging. 

Aangehechte Stukken 
Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht: 
- notulen. 
SLOT 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en 
toegelicht. Ook is gewezen op de gevolgen die voor (een van de) partijen uit de inhoud 
van deze akte voortvloeien. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige 
voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van deze akte het 
ontwerp van deze akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben 
kennisgenomen en met de inhoud daarvan in te stemmen.  
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte te Oss op de datum in het hoofd van 
deze akte vermeld door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, 
ondertekend. 
(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 
 



 

  
 

 
 

 
 
 


