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HdH/ACS - 291017

Statutenwijziging

Heden, zesentwintig april tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Petra ----

Francisca Heuff, notaris met plaats van vestiging Arnhem: -----------------------

de heer Eric Jan van Hamersveld, wonende te 6824 AR Arnhem, Gerhard ------

Voethstraat 9, geboren te Amersfoort op een oktober negentienhonderd vijfen-

vijftig, Nederlandse identiteitskaart nummer IRL95DCH4, afgegeven door de --

burgemeester van de gemeente Arnhem op achttien januari tweeduizend tien -

en handelende in hoedanigheid van penningmeester van de vereniging Wijkver

eniging Molenbeke, gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende te 6824 AS Arn----

hem, Willem van Kleeflaan 13, ingeschreven in het handelsregister van de Ka--

mer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 09105097 en op 

grond van het bepaalde in artikel 15 lid 5 van de statuten bevoegd tot na te --

melden rechtshandeling. -----------------------------------------------------------

De comparant handelende als gemeld verklaarde: --------------------------------

- dat de vereniging Wijkraad Molenbeke, gevestigd te Arnhem, hierna te noe --

men: "de vereniging" op zesentwintig maart negentienhonderd vierenzeventig 

is opgericht; -------------------------------------------------------------------------

- dat de statuten van de vereniging blijkens akte, op zevenentwintig maart ne -

gentienhonderd negenennegentig verleden voor notaris mr. H. den Hartog te -

Arnhem, zijn opgenomen in een notariële akte; -----------------------------------

- dat de algemene vergadering van de vereniging in haar op tweeëntwintig april 

tweeduizend acht en op tweeëntwintig april tweeduizend negen te Arnhem ge -

houden vergaderingen met inachtneming van het in de wet en de statuten van 

de vereniging bepaalde heeft besloten artikel 4 van de statuten van de vereni -

ging te wijzigen, van welk besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen 

van die vergadering. ----------------------------------------------------------------

Naar aanleiding van dit besluit en ter uitvoering daarvan verklaarde de compa -

rant handelende als gemeld, dat de statuten van de vereniging thans luiden als 

volgt:---------------------------------------------------------------------------------

Naam en zetel -----------------------------------------------------------------------

Artikel 1 ------------------------------------------------------------------------------
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De vereniging draagt de naam: Wijkvereniging Molenbeke en heeft haar zetel in 

de gemeente Arnhem.---------------------------------------------------------------

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

Artikel 2 ------------------------------------------------------------------------------

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het woon- en leefklimaat in de 

wijk Molenbeke met inbegrip van de Concertbuurt in de gemeente Arnhem. ----

Artikel 3 ------------------------------------------------------------------------------

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:-----------------------------------

- het instellen van werkgroepen per taakgebied; --------------------------------

- het behartigen van de belangen van de wijkbewoners in de diverse overleg-

gen met externe instanties en instellingen; ------------------------------------

- het in voorkomende gevallen verstrekken van inlichtingen. -------------------

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

Artikel 4 ------------------------------------------------------------------------------

1. De vereniging kent uitsluitend gewone leden, hierna te noemen: "de leden".

2. Iedere meerderjarige bewoner van de wijk zoals omschreven in artikel 2 is

lid van de vereniging.------------------------------------------------------------

3. Het bestuur van de vereniging houdt een register bij van bewoners die -----

schriftelijk hebben aangegeven geen lid van de vereniging te willen zijn. ----

4. Het wordt op prijs gesteld als de leden een jaarlijkse vrijwillige bijdrage be -

talen ter bestrijding van de onkosten. ------------------------------------------

Beëindiging lidmaatschap -----------------------------------------------------------

Artikel 5 ------------------------------------------------------------------------------

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

- door verhuizing buiten de wijk Molenbeke; ---------------------------------

- door overlijden van het lid; --------------------------------------------------

- door opzegging door het lid;-------------------------------------------------

- door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer --

een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de 

statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de --

vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging 

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 van de vereniging han--
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delt of heeft gehandeld of wanneer het betreffende lid de vereniging op 

onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld.----------------------------

2. Opzegging van het lidmaatschap 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. Echter kan het 

lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd wanneer 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 lidmaat-

schap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum -----

waartegen was opgezegd. -------------------------------------------------------

5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. Hij/zij wordt ten 

spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis ge

steld.------------------------------------------------------------------------------

6. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennis --

geving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de be ---

roepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de 

algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met een 

meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stem---

men. ------------------------------------------------------------------------------

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

Artikel 6 ------------------------------------------------------------------------------

De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door vrijwillige bijdragen 

van de leden, subsidies, sponsorgelden, erfrechtelijke verkrijgingen, schenkin -

gen en andere inkomsten. ----------------------------------------------------------

Bestuur-------------------------------------------------------------------------------

Artikel 7 (samenstelling) ------------------------------------------------------------

1. Het bestuur bestaat uit een aantal van ten minste drie personen. Het be ----

stuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penning ----

meester aan. ---------------------------------------------------------------------

2. De bestuursleden worden steeds als zodanig door de algemene vergadering 

benoemd uit de leden van de vereniging. --------------------------------------

Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
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3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan. Voor --

een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde -

van de geldig uitgebrachte stemmen. ------------------------------------------

4. Indien in geval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering 

niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de 

schorsing. ------------------------------------------------------------------------

Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de alge--

mene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman 

doen bijstaan. --------------------------------------------------------------------

5. Bestuursleden worden in principe benoemd voor een periode van maximaal 

vier jaar. Onder een jaar wordt verstaan de periode tussen twee opeenvol --

gende jaarlijkse vergaderingen. Een aftredend lid is terstond herbenoem----

baar. ------------------------------------------------------------------------------

6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltal-

lig bestuur blijft bestuursbevoegd.----------------------------------------------

7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: --------------------------------------

- door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; ---------------

- door bedanken. ---------------------------------------------------------------

Artikel 8 (taken/bevoegdheden) ----------------------------------------------------

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.--------------------

2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dan wel twee leden van -

het bestuur zulks nodig achten, doch in ieder geval zes maal per jaar. ------

3. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die --

door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.-----

Artikel 9 (vertegenwoordiging) -----------------------------------------------------

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. ------------

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter te ---

zamen met de secretaris of de penningmeester dan wel de secretaris teza --

men met de penningmeester. ---------------------------------------------------

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden als ook 

aan anderen om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te ver --

tegenwoordigen. -----------------------------------------------------------------

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

Artikel 10-----------------------------------------------------------------------------
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De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente Arnhem.--------

Artikel 11-----------------------------------------------------------------------------

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst -

zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ---

vergadering zijn uitgenodigd. ---------------------------------------------------

2. Alleen leden, die niet geschorst zijn, hebben ieder één stem. Ieder lid is be -

voegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd 

ander lid. Niemand kan echter voor meer dan twee leden als gevolmachtigde 

optreden. -------------------------------------------------------------------------

3. Een eenstemmig schriftelijk genomen besluit van alle leden, ook al zijn deze 

niet in een 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 ver --

gadering worden gehouden.-----------------------------------------------------

5. Over alle voorstellen wordt beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen 

van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, voor zover -

de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen is het voorstel ---

verworpen. Bij verkiezingen is diegene gekozen, die meer dan de helft van 

de stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft 

verkregen, wordt zonodig na een tussenstemming een tweede stemming --

gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen heb --

ben verkregen en is degene gekozen, die bij die stemming de meerderheid 

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

stemmen staken, beslist het lot. ------------------------------------------------

Artikel 12-----------------------------------------------------------------------------

1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of 

ontstentenis zal het langst zittende aanwezige bestuurslid als voorzitter van 

de vergadering optreden. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de 

vergadering zelf in haar leiding.-------------------------------------------------

2. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uit-

slag van de stemming is beslissend. --------------------------------------------

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

daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meer -

derheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet ----
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hoofdelijk of schriftelijk is geschied, een stemgerechtigde aanwezige dit ver

langt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oor -

spronkelijke stemming. ----------------------------------------------------------

3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of 

door een door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen op---

gemaakt die in dezelfde of de volgende algemene vergadering worden gea -

gendeerd en vastgesteld.--------------------------------------------------------

Ten blijke daarvan worden deze notulen vervolgens door de voorzitter en de 

secretaris van die vergadering ondertekend. -----------------------------------

Artikel 13-----------------------------------------------------------------------------

1. Het boekjaar casu quo verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. ---

2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene verga

dering - de jaarvergadering - gehouden. Het bestuur brengt in deze verga--

dering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van ten minste een --

balans en een financieel verslag, waaruit de ontvangsten en uitgaven blij ---

ken, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd 

bestuur. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ont-----

breekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder 

opgaaf van redenen melding gemaakt. -----------------------------------------

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór 

de jaarvergadering, een commissie van ten minste twee leden, die geen ---

deel mogen uitmaken van het bestuur, voor onderzoek van de rekening en 

verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar. ------

De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.-

Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de com

missie zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan, 

mits de daaraan verbonden kosten vooraf aan het bestuur worden opgege--

ven en het bestuur daarmede schriftelijk accoord gaat. -----------------------

4. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlich -

tingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vere -

niging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te 

geven. ----------------------------------------------------------------------------

Artikel 14-----------------------------------------------------------------------------

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met 
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inachtneming van een termijn van ten minste acht dagen. De bijeenroeping 

geschiedt door een aan het huisadres van alle leden te zenden schriftelijke 

mededeling, alsmede door aanplakking op het mededelingenbord in de wijk 

en door vermelding op de website van de vereniging (www.molenbeke.nl). -

2. Naast de in artikel 13 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergade---

ringen worden gehouden, zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht, alsme -

de zo dikwijls dat schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwer --

pen, wordt verzocht door ten minste vijftien leden. ---------------------------

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht --

tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet ---

langer dan vier weken. ----------------------------------------------------------

Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit --

door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de --

verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop -

het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept. -------------------------

4. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie van de ter vergadering aanwe

zige of vertegenwoordigde leden is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel 

van de voorzitter en met instemming van de vergadering.--------------------

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

Artikel 15-----------------------------------------------------------------------------

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden door een besluit van de 

algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat --

daarin 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 ten minste vijf dagen 

vóór de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de --

voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, op de website van de 

verenging doen plaatsen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering -

werd gehouden. ------------------------------------------------------------------

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algeme

ne vergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde van de ter 

vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. --------------------------

4. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële 

akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van sta -
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tutenwijziging te doen passeren.------------------------------------------------

5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en --

een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kanto-

re van de Kamer van Koophandel waar de vereniging haar zetel heeft. ------

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

Artikel 16-----------------------------------------------------------------------------

1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergade -

ring, genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte --

stemmen in een vergadering, waarin ten minste drie/vierde van de leden --

aanwezig of vertegenwoordigd is.-----------------------------------------------

Is niet drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt -

binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en ge ---

houden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de 

orde is geweest, kan worden besloten met een meerderheid van twee/derde 

van de uitgebrachte stemmen, mits ter vergadering ten minste vijftig leden 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn.---------------------------------------------

2. Voorts wordt de vereniging ontbonden in de overige in de wet (artikel 19 --

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) genoemde gevallen. ---------------------

3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene --

vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van 

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

De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over. -------------------------

4. De vereffening geschiedt door het bestuur. ------------------------------------

5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot veref --

fening van haar vermogen nodig is. --------------------------------------------

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en regle ---

menten voor zover mogelijk van kracht. ---------------------------------------

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan -

haar naam worden toegevoegd de woorden: in liquidatie. --------------------

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

een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, gedu--

rende zeven jaren na de vereffening. -------------------------------------------

Huishoudelijk regelement -----------------------------------------------------------

Artikel 17-----------------------------------------------------------------------------
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1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels ge-

ven omtrent het lidmaatschap, de werkzaamheden van het bestuur, de ver -

gaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en alle verdere on -

derwerpen, waarvan de regeling gewenst is.-----------------------------------

2. Vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij 

besluit van de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur dan wel -

indien dit schriftelijk wordt verzocht door ten minste vijftien leden van de --

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

De algemene vergadering kan daartoe eerst besluiten, nadat het bestuur, -

indien het voorstel tot wijziging niet van haar afkomstig is, de gelegenheid 

heeft gehad zich over deze wijziging te beraden. ------------------------------

3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwij -

ken van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of de statuten, tenzij 

de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.--------------------

Slotbepaling--------------------------------------------------------------------------

In alle gevallen waarin de wet noch de statuten noch het huishoudelijk regle ---

ment voorziet, beslist het bestuur. -------------------------------------------------

Bekendheid comparant --------------------------------------------------------------

De comparant is mij, notaris, bekend. ---------------------------------------------

Waarvan akte, in minuut is verleden te Arnhem op de datum vermeld in het ---

begin van deze akte. ----------------------------------------------------------------

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en een 

toelichting daarop, heeft hij verklaard van de inhoud van deze akte te hebben 

kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan --

geen prijs te stellen.-----------------------------------------------------------------

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing achtereenvolgens 

door de comparant en mij, notaris, ondertekend. ---------------------------------


