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Heden, vierentwintig juli tweeduizendtwaalf, 
verschenen voor mij,  
Meester Abel Elzinga, notaris te Hoogezand-Sappemeer 
 1. de heer Doeke Hendrik Schrage, geboren te Groningen op eenentwintig 

mei negentienhonderd drieenvijftig, Nederlands, gehuwd. 
 2. de heer Hendrik Bazuin, geboren te Haren op veertien juni 

negentienhonderd vijfenveertig, Nederlands, gehuwd. 
 
ten deze handelende als respectievelijk voorzitter en secretaris van het bestuur van de in de gemeente Hoogezand-Sappemeer gevestigde vereniging: "Onderlinge 
Uitvaartvereniging Hoogezand en Omstreken U.A", daartoe gemachtigd 
krachtens het hierna te vermelden besluit. 
A. De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: 
dat blijkens akte op twaalf maart negentienhonderd een en zeventig (12-03-1971) 
verleden voor de K.P. Siertsema, destijds notaris te Hoogezand-Sappemeer, werd opgericht de vereniging: ONDERLINGE UITVAARTVERENIGING HOOGEZAND 
EN OMSTREKEN U.A., opgericht op twaalf maart negentienhonderd eenenzeventig 
(12-03-1971), statutair gevestigd te Hoogezand-Sappemeer, feitelijk gevestigd 
Julianastraat 28, 9601 LR Hoogezand, ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 02322287, welke vereniging 
hierna zal worden genoemd: de vereniging; 
dat de statuten zijn gewijzigd bij akte op twaalf december negentienhonderd vier en 
tachtig (12-12-1984) verleden voor mr. M. Wynia, destijds notaris te Hoogezand-
Sappemeer; 
dat op zestien mei tweeduizend elf ( 16-05-2011) en veertien mei tweeduizend 
twaalf ( 14-05-2012)  met inachtneming van het bepaalde in artikel 22 van de 
statuten van de vereniging - werd gehouden een algemene vergadering van de 
vereniging, door welke vergadering met algemene stemmen werd besloten: 
a. de statuten van de vereniging te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen; 
b. hen, comparanten, te machtigen die wijziging te realiseren; 
blijkende van gemeld besluit uit een aan deze akte te hechten verklaring. 
B. Vervolgens verklaarden de comparanten, ter uitvoering van het hiervoor sub A 
vermelde besluit, de statuten van de vereniging bij deze zodanig te wijzigen, dat 
deze ingaande heden zullen luiden als volgt: 
                                                            NAAM en ZETEL 
Artikel 1. 
1. De vereniging draagt de naam:”Onderlinge Uitvaartvereniging 
Hoogezand en Omstreken U.A”. 
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. 
 
                                                             DUUR 
Artikel 2. 
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
 
                                                                    DOEL 
Artikel 3. 
1. De vereniging stelt zich ten doel: 
    De uitvaartverzorging en het tegemoetkomen in de geldelijke 
    gevolgen daarvan, van hen die daarop krachtens lidmaatschap of  
    een via de vereniging gesloten verzekeringsovereenkomst recht  
    hebben. 
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 
    -   het in eigen beheer uitvoeren van begrafenissen en crematies. 
    -   het uitkeren van een vergoeding bij overlijden aan de  
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    erfgenamen van de onder 1 bedoelde personen.  
    Het bedrag der vergoeding wordt jaarlijks door de algemene 
    vergadering vastgesteld. 
 In een jaarlijkse nieuwsbrief en op de website van de vereniging 

worden de vergoedingen kenbaar gemaakt. 
3. De vereniging kan haar werkzaamheden uitstrekken tot andere 
personen dan de onder 1 genoemden.  
Op de uitvaartverzorging van die personen zal een opslag worden 
geheven. 
 
                                                        MIDDELEN 
Artikel 4. 
1. De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit: 
    -   contributies, entreegelden en andere bijdragen welke worden 
        geheven van de leden. 
    -   eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en  
        schenkingen. 
    -   eventuele andere baten. 
2. Indien de algemene vergadering dit nodig oordeelt, kan zij besluiten 
tot het heffen van een hoofdelijke omslag van de leden en van hen die 
minder dan een jaar vóór het vallen van dit besluit hebben 
opgehouden lid te zi 
3. De baten van de vereniging kunnen tijdens het bestaan niet onder 
de leden worden verdeeld. 
4. Er zal een reserve worden gevormd waarvan de wijze van 
beleggen door het bestuur wordt bepaald. 
 
                                                        LIDMAATSCHAP 
Artikel 5. 
1. De vereniging kent leden en ingeschrevenen. 
2. Leden zijn: 
    -   zij die als zodanig door het bestuur of de algemene vergadering  
        tot de vereniging zijn toegelaten. 
    -   zij die via de vereniging een verzekeringsovereenkomst met 
        betrekking tot de financiële aspecten van begrafenis of crematie  
        hebben gesloten, tenzij die overeenkomst het lidmaatschap 
        uitdrukkelijk uitsluit. 
3. Bij de vereniging kunnen worden ingeschreven: kinderen tot zestien 
jaar die met een zelfstandig lid een gezin vormen. 
4. Degene die als zelfstandig lid tezamen met anderen staat 
ingeschreven zal in deze statuten  worden aangeduid als 
“gezinshoofd” 
5. Waar in de statuten over leden wordt gesproken, worden 
ingeschrevenen daaronder begrepen, tenzij uit het gezinsverband 
blijkt dat dit niet de bedoeling is. 
 
Artikel 6. 
1. Ieder, ongeacht de leeftijd,kan als lid tot de vereniging worden 
toegelaten, nadat daartoe schriftelijk een verzoek bij het bestuur is 
ingediend. 
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2. Het bestuur beslist binnen een maand na aanmelding over de 
toelating en deelt deze beslissing schriftelijk mee aan de betrokken 
persoon. 
Ieder die door het bestuur geweigerd wordt, kan binnen één maand 
nadat deze weigering aan hem/haar is meegedeeld, een beroep doen 
op de eerstvolgende algemene vergadering om alsnog als lid te 
worden toegelaten. 
3. Indien een lid van de vereniging naar elders verhuist, blijft het 
lidmaatschap van de vereniging bestaan, tenzij binnen één maand na 
vertrek wordt opgezegd. 
Het lidmaatschap wordt alsdan geacht te zijn beëindigd op de dag van 
vertrek. 
4. Bij overlijden van het gezinshoofd blijft het lidmaatschap ten 
behoeve van het nieuwe gezinshoofd voortbestaan, tenzij deze bij de 
eerst verschijnende contributie uitdrukkelijk het tegendeel te kennen 
geeft. 
In dat geval wordt het nieuwe hoofd van het gezin geacht nooit lid te 
zijn geweest. 
Indien na het overlijden geen gezinsverband overblijft, geldt voor 
alleenstaande personen beneden de zestien jaar hetzelfde. 
5. Ieder lid is gehouden om voor zich en voor degenen die tot 
zijn/haar gezin behoren en ingeschreven zijn bij de vereniging een 
contributie te betalen, waarvan het bedrag en de wijze van betaling 
jaarlijks door dealgemene vergadering wordt vastgesteld. 
 
Artikel. 7 
Na het overlijden van een lid zijn de nabestaanden verplicht de 
uitvaartleider en/of het bestuur der vereniging binnen vierentwintig uur 
van dit feit in kennis te stellen. 
Indien zij deze verplichting niet nakomen, vervalt daarmee het recht 
op een vergoeding, tenzij het bestuur daarover anders beslist. 
 
                                                  RECHTEN VAN DE LEDEN 
Artikel 8. 
1. Met inachtneming van het hierna bepaalde hebben leden recht op 
een uitvaartdienst, verzorgd door en voor rekening van de vereniging 
tot een maximum bedrag, afhankelijk van de leeftijd van de 
overledene.  
Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering. 
De omvang van het bedrag en de nadere voorwaarden die gelden bij 
betaalbaarstelling staan vermeld in het huishoudelijk reglement. 
2. Voor leden van de vereniging die naar elders zijn verhuisd zal de 
vereniging vergoeden maximaal het bedrag overeenkomstig lid 1 van 
dit artikel mits het lidmaatschap ten tijde  van het overlijden nog van 
kracht was en artikel 7 door de nabestaanden in acht is genomen. 
3. Voor leden van wie de uitvaartdienst niet door de vereniging is 
uitgevoerd, voor welk feit naar het oordeel van het bestuur een 
geldige reden aanwezig moet zijn, zullen aan de nabestaanden onder 
overlegging van de uitvaartnota worden vergoed, een 
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tegemoetkoming in de kosten tot ten hoogste het bedrag van de 
vergoeding zoals die jaarlijks wordt vastgesteld. 
Ook hier dienen de nabestaanden artikel 7 in acht te nemen. 
 
 
 
                                      AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LEDEN 
Artikel 9. 
1. De leden zijn noch tijdens het bestaan van de vereniging noch bij 
liquidatie aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging 
tegenover derden. 
2. De leden hebben tegenover de ontbonden vereniging geen enkele 
aansprakelijkheid voor een eventueel bij de vereffening bestaand 
tekort. 
 
                                                   EINDE LIDMAATSCHAP 
Artikel 10. 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
    -  door de dood van het lid. 
    -  door opzegging van het lid. 
    -  door opzegging namens de vereniging.  
    Deze kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de  
    vereniging niet nakomt,    
    alsook wanneer redelijkerwijs niet gevergd kan worden het  
    lidmaatschap te laten voortduren. 
    - door ontzetting.  
    Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met  
    de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de  
    vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging 
kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en 
met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. 
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van 
de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren. 
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het 
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op 
de datum waartegen was opgezegd. 
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een 
besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn 
verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. 
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de 
vereniging op grond van het feit dat redelijkerwijs van de vereniging 
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van 
een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene 
binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit 
de mogelijkheid van beroep open bij de algemene vergadering.  
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Hij/zij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met 
opgave van redenen hiervan in kennis gesteld.  
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid 
geschorst. 
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar 
eindigt, blijft desalniettemin de bijdrage voor het hele jaar 
verschuldigd. 
 
 
                                                     BESTUUR 
Artikel 11. 
1. Het bestuur bestaat uit  tenminste drie en ten hoogste negen 
personen die door de algemene vergadering worden benoemd. 
2. Personen in dienst bij de vereniging of een soortgelijke instelling 
kunnen geen lid zijn van het bestuur. 
3. Ieder jaar treedt een zoveel mogelijk gelijk aantal van de 
bestuursleden af, volgens een na eerste verkiezing bij loting op te 
maken rooster, dat zodanig moet zijn ingericht, dat na verloop van 
drie jaren alle bestuursleden éénmaal zijn afgetreden. 
4. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 
5. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 
6. Het tussentijds gekozen bestuurslid neemt op het rooster de plaats 
van zijn voorganger in. 
7. De wijze van kandidaatstelling wordt geregeld bij huishoudelijk 
reglement. 
8. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, 
kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of 
geschorst. 
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een 
besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 
 
              BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET  
  BESTUUR. 
 
Artikel 12. 
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en 
een penningmeester aan. 
Zij vormen tezamen het dagelijks bestuur. 
Het bestuur kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger 
aanwijzen. 
2. Van het verhandelde in elke vergadering van het bestuur worden 
door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de 
secretaris worden vastgesteld en ondertekend. 
In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het 
oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van 
een besluit niet beslissend. 
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de 
vergadering en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. 
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                                 BESTUURSTAAK –VERTEGENWOORDIGING 
Artikel 13. 
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur 
belast met het besturen van de vereniging. 
2. Indien het aantal bestuursleden beneden negen is gedaald, blijft het 
bestuur bevoegd mits uit tenminste drie personen bestaande. 
Het is echter verplicht om tijdens de eerstvolgende algemene 
vergadering de voorziening in de open plaats/plaatsen aan de orde te 
brengen. 
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde 
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door 
het bestuur worden benoemd. 
4. Het bestuur houdt een register aan waarin de namen en adressen 
van alle leden zijn opgenomen. 
5. Het bestuur is, mits goedkeuring van de algemene vergadering, 
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, 
vervreemden of bezwaren van registergoederen. 
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden 
geen beroep worden gedaan. 
6. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene 
vergadering voor besluiten tot: 
    -  onverminderd het bepaalde onder lid 5 van dit artikel, het  
       aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van  
       investeringen een bedrag of waarde van vijf en twintig duizend  
       euro (€ 25.000,00) te boven gaande. 
    -  het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot  
       verkrijgen en geven van onroerende goederen, voor een tijdvak  
       van meer dan één jaar. 
    -  het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging  
       een bankkrediet wordt verleend. 
    -  het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen  
       opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik  
       maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet. 
    -  het aangaan van dadingen. 
    -  het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van  
       arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van  
       conservatoire maatregelen, die geen uitstel kunnen lijden. 
    -   het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. 
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden 
geen beroep worden gedaan. 
7. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 5 van dit artikel 
bepaalde, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd: 
    -  hetzij door de voorzitter en de secretaris, casu quo hun  
       plaatsvervangers tezamen. 
    -  hetzij door twee andere bestuursleden, door het bestuur aan te  
       wijzen voor het betreffende geval. 
Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere bepalingen aangaande de 
taak van het  bestuur worden opgegeven. 
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JAARVERSLAG – REKENING EN 
VERANTWOORDING. 

Artikel 14. 
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig 
december daaraanvolgend. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de 
vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde 
haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes 
maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging 
van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit 
en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en 
schulden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen 
boekjaar gevoerd beleid. 
Na verloop van de termijn kan ieder lid rekening en verantwoording in 
rechte van het bestuur vorderen. 
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een 
commissie van tenminste drie personen, die geen deel mogen 
uitmaken van het bestuur.  
Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het 
bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar 
bevindingen uit. 
Zij draagt de naam: ”financiële commissie”. 
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording 
bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van 
onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.  
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste 
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en bescheiden 
der vereniging te geven. 
6.  De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene 
vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van 
een andere commissie. 
7.  Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, 
tien jaar lang te bewaren. 
 
                                             ALGEMENE VERGADERINGEN 
Artikel 15. 
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle 
bevoegdheden toe die niet door  de wet of de statuten aan het bestuur 
zijn opgedragen. 
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, 
wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering – gehouden. 
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: 
    -  het jaarverslag en rekening en verantwoording bedoeld in artikel  
       14 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie. 
    -  de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor  
       het volgende verenigingsjaar. 
    -  voorziening in eventuele vacatures. 
    -  voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de  
       oproeping voor de vergadering. 
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3.  Algemene vergaderingen, behoudens de jaarvergadering, worden 
gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. 
4. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van tenminste een 
zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende 
gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een 
algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.  
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt 
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan 
door oproeping overeenkomstig artikel 19. 
Artikel 16. 
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de 
vereniging. 
Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste 
bestuursleden. 
2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist 
het bestuur. 
 
                                           VOORZITTERSCHAP – NOTULEN 
Artikel 17. 
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van 
de vereniging of zijn plaatsvervanger.  
Ontbreken voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der 
andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter 
op.  
Wordt op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet 
de vergadering daarin zelve. 
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris 
of een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, 
notulen gemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden 
vastgesteld en ondertekend.  
Zie die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-
verbaal van het verhandelde doen opmaken. 
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis 
van de leden gebracht. 
 
             BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING 
 
Artikel 18. 
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de 
voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is 
beslissend. 
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover 
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.  
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid 
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe 
stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of indien 
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, 
een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 
oorspronkelijke stemming. 
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2. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle 
besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  
Ieder lid heeft recht op één stem. 
3. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
4. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij twintig aanwezige 
leden schriftelijke stemming verlangen; staken de stemmen dan wordt 
het voorstel geacht te zijn verworpen. 
5. Over personen wordt met gesloten ongetekende briefjes gestemd, 
tenzij het bestuur voorstelt bij acclamatie te benoemen en geen der 
aanwezige leden hiertegen bezwaar maakt. 
6. Indien er bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid is 
verkregen, dan heeft een herstemming plaats tussen tweemaal zoveel 
personen als gekozen moeten worden en die bij de eerste stemming 
de meeste stemmen hebben verkregen. 
Wordt ook bij deze stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, 
dan heeft een derde stemming plaats waarbij een betrekkelijke 
meerderheid van stemmen beslissend is. 
Komen tengevolge van een gelijk aantal stemmen bij de derde 
stemming meerdere personen in aanmerking, dan heeft tussen deze 
een herstemming plaats.  
Bij deze herstemming wordt gekozen bij betrekkelijke meerderheid 
van stemmen; bij staking van de stemmen beslist het lot. 
7. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn die niet in een 
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur 
genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene 
vergadering. 
Dit geldt niet ten aanzien van besluiten tot ontbinding van de 
vereniging en tot wijziging van de statuten en van het huishoudelijk 
reglement. 
8. Heeft geen oproeping plaatsgevonden of is deze niet op de 
voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent 
het oproepen en houden van vergadering of daarmee verband 
houdende formaliteit niet in acht genomen, dan kunnen in een 
algemene vergadering geldige besluiten omtrent alle aan de orde 
komende onderwerpen – met uitzondering van een voorstel tot 
statutenwijziging of ontbinding – worden genomen mits in die 
vergadering alle leden aanwezig zijn en die besluiten met algemene 
stemmen worden aangenomen. 
9. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 
 
                               BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 19. 
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het 
bestuur behoudens het bepaalde in artikel 15 lid 4. De oproeping 
geschiedt op de wijze zoals staat aangegeven in artikel 9 lid 1 van het 
huishoudelijk reglement.  
De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste acht dagen. 
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, 
onverminderd het bepaalde in artikel 22. 
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             COMMISSIE VOOR BEPAALDE AANGELEGENHEDEN 
Artikel 20. 
Het bestuur of de algemene vergadering kan commissies ter 
uitvoering van bepaalde aangelegenheden benoemen indien zulks 
door het bestuur of de algemene vergadering wenselijk wordt geacht. 
 
 
 
                                             HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Artikel 21. 
1. De algemene vergadering is verplicht een huishoudelijk reglement 
vast te stellen. 
2. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met 
de wet of de statuten. 
 
                                              WIJZIGING VAN DE STATUTEN 
Artikel 22. 
1. In de statuten kan geen wijziging worden gebracht, indien niet bij de 
oproeping voor de algemene vergadering is medegedeeld dat aldaar 
een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden behandeld.  
De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt 
tenminste acht dagen. 
2. Voorstellen tot wijziging kunnen uitgaan van het bestuur of van 
tenminste één/tiende van het aantal leden. 
3. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling 
van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten 
tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel 
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een 
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop 
van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 
4. Wijzigingen kunnen alleen geschieden indien bij stemming 
twee/derde van de aanwezige leden zich er vóór verklaart. 
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een 
notariële akte is opgemaakt.  
Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 
6. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de gewijzigde 
statuten ten kantore van de Kamer van Koophandel neer te leggen en 
deze in het handelsregister te doen inschrijven. 
 
                                                    ONTBINDING 
Artikel 23. 
1. Tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden overgegaan, 
indien bij de oproeping voor de algemene vergadering is 
medegedeeld dat aldaar een voorstel tot ontbinding zal worden 
behandeld.  
De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt 
tenminste acht dagen. 
2. Het bepaalde bij artikel 22 lid 3, is van overeenkomstige 
toepassing. 
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3. Tot ontbinding kan alleen worden besloten, indien tenminste 
drie/vierde van de aanwezige leden zich er vóór verklaart. 
4. Het ontbindingsbesluit wijst de personen aan, die met de liquidatie 
worden belast. 
5. De algemene vergadering bepaalt welke bestemming zal worden 
gegeven aan een eventueel batig saldo. 
 
                                                          SLOTBEPALING 
Artikel 24. 
1. In alle niet voorziene gevallen beslist het bestuur. 
2. In geschillen tussen de vereniging en haar leden over de uitlegging 
en toepassing van de statuten beslist de algemene vergadering. 
3. In andere geschillen tussen de vereniging en haar leden wordt 
beslist door drie scheidslieden, die als rechtschapen lieden naar 
billijkheid zullen oordelen. 
**De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij 
deze akte betrokken comparanten casu quo partijen is door mij, 
notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde 
documenten vastgesteld. 
WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Hoogezand, 
ten tijde als in de aanhef dezer akte is gemeld. 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen 
personen hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze 
akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan 
geen prijs te stellen. 
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten 
en mij notaris ondertekend. 
 


