


Holtman notarissen

b. door het signaleren van behoeÍten en tekorten aan zorg,het
organiseren van (vrijwillige) diensten en het bemiddelen bij
zotgvoorzieningen ten behoeve van de leden.

BOEKJAAR
Artikel3.
Het boekjaar loopt van één januari tot en met één en dertig
december
LEDEN
Artike14.
'1,. Leden zijn alle meerderjarige natuurlijke personerL wonende in -

de wijk Utrecht-Noordoost, die als zodanigzijn toegelalgn 

-
overeenkomstig het in 1id 2 bepaalde. Het lidmaatschap staat 

-uitsluitend open voor degenen die voldoen aan a1le drie de eisen
die in de vorige volzin zijn genoemd, met dien verstande ds1 

-degene die als 1id is toegelaten lid blijft totdat het lidmaatschap -
namens de vereniging is opgezegd

2. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij de -
secretaris. Het bestuur beslist binnen drie maanden na de 

-
aanmelding over de toelating. Het lidmaatschap vangt aan direct
nadat de in de vorige volzin bedoelde beslissing is genomen. Bij
niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering 

-alsnog tot toelating besluiten; voor een dergelijk besluit is een 
-meerderheid van twee/ derd en (2 / 3) vereist.

EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel5.
1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzeggingnamens de vereniging.

Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan
de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te -
voldoen, wanneer h1j zijnverplichtingen jegens de 

-

vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van -
de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te -
laten voortduren;

d. door ontzetting.
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in 

-strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wrjze 

-benadeelt
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuuÍ.-
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de

vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een
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verenigin gsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn
van vier weken.
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd 

-indien van de vereniging of van het 1id 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 zljnlidmaatschap 

-een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke
aard zrlnverzwaard, te ztlnen 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 gïond 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 de ontvangst van de
kennisgeving van het besiuit beroep open op de algemene
vergadering.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met -
opgave van redenen 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 desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel -

verschuldigd.
9. Het bestuur is tevens bevoegd om een lid te schorsen als 

-

disciplinaire maatregel, los van procedure tot ontzetting uit het -
lidmaatschap

coNTRtBUTIE_
Artikel6.
De leden zijn verplicht jaarlijks een door de algemene vergadering 

-vastgestelde contributie te betalen.
BESTUUR
Artikel7.
1,. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit -

een oneven aantal van ten minste drie bestuursleden.
2. Het bestuur wordt benoemd uit de leden door de algemene

vergaderinq. 

-

De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor een tijdvak 
-van drie jaar.

Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. Een
bestuurslid is een onbeperkt aantal maal herbenoembaar.
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3. De wijze van aftreding der bestuursleden en de verdeling der 
-functies in het bestuur worden geregeld bij huishoudelijk

roolomonf

4. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald,blljÍt
het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk
een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in
deopenp1aatsofdeoPenplaatsenaandeordekomt.-

5. De bestuursleden ontvangen slechts een onkostenvergoeding.-
EiNDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel8.
1. Elk bestuursiid kan te allen tijde door de algemene vergadering -

worden ontslagen of geschor5f.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door
een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. -

2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging, -b. doorbedanken

DAGELIJKS BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel9.
1,. De voorzitter, secretaris en penningmeester voÍmen tezamen het

dageliiks bestuur.
2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door

het voltallige bestuur of door twee gezamenlijk handelende 

-leden van het dagelijks bestuur of hun plaatsvervangers.-
BEVOEGDHEDEN BESTUUR
Artikel l0.
Het bestuur is, mits met toestemming van de algemene
vergadering, bevoegd tot het sluiten van oveÍeenkomsten f6f hst 

-kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten -
VanoVeÍeenkomstenwaarbijdeverenigingzícha1sborgof-
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde 5ts1l 

-maakt oÍ zicL' tot zekerheidssteliing voor de schuld van een derde -verbindt.
Het bestuur is bevoegd arbeidsovereenkomsten aan te gaary mifs 

-daarbij de vooraf door de algemene vergadering - hetzij in een
reglement,hetzlj anderszins - vastgestelde vooÍwaarden in a6l1 

-worden genomen; zijn dergelijke voorwaarden niet vastgesteld, dan
is het bestuur slechts bevoegd de arbeidsovereenkomst aan te gaan -
onder de opschortende voorwaarde dat de algemene vergadering -toestemming verleent tot het aangaan van die arbeidsovereenkomst.-

JAARVERSLAG EN REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel Ll.
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1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de 

-
vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te 

-al1en tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden
gekend.

2. Het bestuur brengt in een algemene vergadering - de

laarvergadering - te houden binnen zes maanden na afloop van -
een verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn 

-door de algemene vergadering haar verslag uit over dit 

-

verenigingsjaar en doet, onder overlegging van een balans en een
staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over haar
in dat jaar gevoerd bestuur.

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een 

-commissie van ten minste twee personer; die geen deel mogen -
uitmaken van het bestuur.
De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van 

-het bestuur en brengt aan de aigemene vergadering verslag van -
haar bevindingen uit.

4. De opdracht van de commissie kan te allen tijde door de 

-

algemene vergadering worden herroepen, mits gelijktijdig een 
-andere commissie wordt benoemd.

Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de
algemene vergadering strekt tot decharge van het bestuur.-
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1. en2
tien jaar te bewaren.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel12.
1.. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, wanneer het -

dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of -
de statuten verplicht is.

2. De oproeping geschiedt schriÍtelijk aan de adressen van de leden
op een termijn van zeven dagen, de dag van de oproeping en de
dag van de vergadering niet meegerekend.
Onder "schriftelijke" wordt in de vorige volzin mede begrepen -een langs elektronische weg toegezonden ieesbaar en
reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het lid voor dit doel -
aan het bestuur bekend heeft gemaakt. Een lid is niet verplicht -een dergelijk adres voor opÍoeping langs elektronische weg 

-bekend te maken.
3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste

een/tiende (1/10) gedeelte van de stemgerechtigde leden
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene veÍgadering op -
een termijn van niet langer dan vier weken. 

-

5.

6.
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Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan -
op de wilze waaÍop het bestuur de algemene vergadering
bijeenroept of bij advertentie in ten minste een landelijk dagblad.

4. In de vergadering bedoeld in artikel 11 lid 2 komen mede aan de
orde:
a. de voorziening in vacatures;
b. de benoeming van de leden van de in artikel 11 1id 3 

-

genoemde commissie
c. de

Artikel13.
Alle leden die niet geschorst zijn,hebben toegang tot de aigemene -vergadering en hebben daarin ieder een stem.
Artikel 14.

Van een vergadering worden door de secretaris oÍ een ander door de
voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die in 

-dezelfde vergadering dan wei in een volgende algemene vergadering
worden vastgesteld.
Artikel15.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter 

-van de vereniging oÍ zijnplaatsvervangeÍ"
Bij beider ontstentenis of belet treedt een der andere
bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. 

-Wordt ook op dezewtjze niet in het voorzitterschap voorzien, 
-danvoorziet de vergadering daarin yslf .-

Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de
voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. 

-
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een door de vergadering 

-genomen besluit, voorzoveÍ werd gestemd over een niet 

-

schriÍtel ijk vastgelegd ysslsfgl.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in hs1 

-
tweede lid bedoeld 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 vervalien de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming

BESLUITVORMING
Artikel 16.

1. Voorzover de stafuten of de wet niet anders bepalen worden alle
besluiten van de organen van de vereniging genomen met
meerderheid der uitgebrachte stemmen. 

-

vaststelling van de jaarlijkse contributie.

2.
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2. Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling -
gestemd, lenzij de voorzitter anders beslist.
Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen nisf mgs.-
Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede keer -
gestemd tussen de twee peÍsonen die de meeste stemmen
hebben behaald.

dan beslist het 1ot.

zaken wordt het voorstel geacht te
z1ln verworoen.JL

WIJZIGING V
VERENIGING
Artikel17.
1. In de statuten van de vereniging kan geen veÍandering worden -

gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, 
-waartoe is opgeroepen met de mededeiing dat aldaar

wijzigtngen van de statuten zullen worden voorgesteld. 

-

2. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering 

-
bedraagt ten minste zeven dagen" de dag van de oproeping en de
dag van de vergadering niet meegerekend.-

3. Besluiten tolwijziging van deze statuten of tot ontbinding van de
vereniging kunnen slechts worden genomen met een
meerderheid van ten minste twee/derden (2/3) van de geldig 

-uitgebrachte stemmen.
4. ZIj die de oproeping tot de algemene vergadering ter

behandelin g van een v o orstel tot statutenw ijziging hebben
gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een 

-afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging 

-woordelijk is opgenomerL op een daartoe geschikte plaats vooÍ -
de leden ter rnzage leggen tot na afloop van de dagwaarop de 

-vergadering wordt gehouden.
5. Een statutenwijziging lreedt niet in werking dan nadat hiervan -

een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van deze
akte is ieder bestuurslid gerechtigd.

Artikel L3.

1.. Bij ontbinding van de vereniging is het bestuur belast msl ds 

-vereffening. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van
deze statuten zoveel mogelijk van kracht:

2" Het batig saldo na vereffening wordt besteed ten behoeve van 
-een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke 

-
doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of -
nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een 

-
soortgelijke doelstelling heeft.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Staken de stemmen wederom
Bij staking van stemmen over

AN DE STATUTEN EN ONTBINDING VAN DE 

-
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Artikel19.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglemgnl 

-
vaststellen

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of
de stafuten.

3. Besluiten tot het vaststellen of wtjzigen van het huishoudelijk 
-reglement kunnen slechts worden genomen in een algemene 

-vergadering met een meerderheid van ten minste twee/derden -
(2/3) van de geidig uitgebrachte stemmen.-

EERSTE BESTUUR
Voor de eerste maal worden tot bestuursleden benoemd:

genoemde mevrouw I.M I van Alphen, als penningmeester; 

-- genoemde mevrouw C. Terwiel, als voorzitter; en
- genoemde mevrouw H.J. van Bennekom, als secretaïis.-
VESTIGINGSADRES
Het vestigingsadres van de vereniging is thans: Bollenhofsestraat 119
te3572VL Utrecht.
De comparanten zijnrntl, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is verleden te Utrecht op de datum in het hoofd -
van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen -
opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op 

-volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het -
verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en -
met de inhoud in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna
ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, 

-notaris.
(Volgt ondertekening).
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