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WIJZIGING STATUTEN VAN EEN VERENIGING
9018401/dp

Op negentien maart tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. JOHANNES GERARDUS BONIFACIUS LANGEDIJK, notaris gevestigd te HEERHUGOWAARD:
de heer Franciscus Maria Steenstra, wonende te 1722 DB Zuid-Scharwoude, gemeente
Langedijk, Karekiet 8, geboren te Leeuwarden op tweeëntwintig juli negentienhonderd
negenenveertig, (Nederlands rijbewijs nummer 4809400806, geldig tot tweeëntwintig juli
tweeduizend negentien, uitgegeven te Langedijk op een december tweeduizend tien) en
gehuwd,
te dezen handelend in zijn hoedanigheid van voorzitter van de vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid: Vervoersvereniging Heerhugowaard, statutair gevestigd te
Heerhugowaard en aldaar aan Middenwaard 127 (1703 SC) kantoorhoudende, welke
vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar
onder dossiernummer 37163874, hiema te noemen: de vereniging, zulks ter uitvoering van het hierna te vermelden besluit van de algemene ledenvergadering van deze vereniging.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:
de statuten van de vereniging zijn vastgelegd bij akte op veertien april tweeduizend tien
verleden voor voornoemde notaris mr. J.G.B. Langedijk;
de vereniging is opgericht op twintig februari tweeduizendtien;
de vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Alkmaar, onder nummer 37163874;
de statuten van de vereniging zijn nadien niet gewijzigd;
in de algemene ledenvergadering van de vereniging de dato drieëntwintig januari
tweeduizend veertien is besloten tot een algehele wijziging van de statuten, waarvan blijkt
uit het aan deze akte gehechte exemplaar van de notulen van die vergadering;
terzake van deze vergadering is voldaan aan de vereisten inzake oproeping, quorum en
besluitvorming;
op grond van het gestelde in artikel 19 lid 4 van de vigerende statuten van de vereniging en
voormelde notulen is de comparant bevoegd de statutenwijziging bij de onderhavige akte tot stand te brengen.
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat ter uitvoering van het besluit van de
algemene ledenvergadering de statuten van de vereniging met ingang van heden luiden als
volgt:
Naam en Zetel.
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: Vervoersvereniging Heerhugowaard. ------------. Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging".
3. Zij heeft haar zetel te Heerhugowaard.
4. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid -------- ---------------Doel.
Artikel 2.
1. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de mobiliteit in de gemeente
Heerhugowaard.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a.

het realiseren en beheren van vaste buslijnen binnen de gemeente Heerhugowaard ten
behoeve van alle inwoners;
b. het realiseren en beheren van vervoer op afroep voor inwoners van de gemeente
Heerhugowaard die op grond van een indicatie - of anderszins een beperking - niet
zelfstandig kunnen reizen; -------------- ---------- - ---------------- ---------------- ----c. in de vormgeving en uitvoering van het vervoer zo goed mogelijk aan te sluiten op de
behoeften en mogelijkheden van de doelgroepen;
d. te streven naar een zo milieuvriendelijk mogelijke wijze van (bus)ve oer. ------Leden en Begunstigers.
Artikel 4.
1. De vereniging kent A-leden en B-leden.
2. A-leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die wonen in de gemeente
Heerhugowaard en die kenbaar maken vervoerd te willen worden in de gemeente
Heerhugowaard.
Bij het Huishoudelijk Reglement kan nader worden uitgewerkt op welke wijze een aspirant
A-lid zijn wens tot vervoer kenbaar dient te maken.
3. B-leden van de vereniging zijn de bestuurders van de vereniging en de personen die
vrijwilligerswerk voor de vereniging verrichten. B-leden mogen ook van buiten het
vervoersgebied atkomstig zijn.
Personen die op vrijwillige basis werkzaamheden voor de vereniging verrichten zijn ----automatisch B-lid van de vereniging. Dit lidmaatschap eindigt automatisch indien de
vrijwilliger zijn of haar werkzaamheden voor de vereniging beëindi
4. De B-leden kiezen samen uit hun midden minimaal vijf en maximaal vijftien personen die
toetreden tot de ledenraad. De B-leden bepalen tezamen uit hoeveel personen de ledenraad
zal bestaan.
5. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te -----steunen.
6. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij
of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
7. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van
de A-leden en van de B-leden zijn opgenomen.
Beëindiging van het lidmaatschap
Artikel 5.
1.1. Het lidmaatschap van A-leden en B-leden eindigt door:
a. schriftelijke mededeling daarvan door het lid aan het bestuur;
b. opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid zijn
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs
van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Opzegginu gebeurt door het bestuur;------ ------------------------ ------- ------- - -------c. ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniginu handelt, of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting gebeurt door het bestuur;
d. overlijden van het lid; --------------------- -- - --- --------- ---------- ------------------------ ----e. liquidatie van de vereniging; ---------------------- ----- ------------ ------- - -----------------f. royement door de ledenraad; dit kan alleen plaatsvinden in een
vergadering van de ledenraad die mede met dit doel is bijeengeroepen na
schorsing van het betrokken lid door het bestuur;
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II. Het lidmaatschap van B-leden eindigt voorts indien een B-lid zijn werkzaamheden voor de
vereniging staakt.
2. Een A-lid blijft minimaal twaalf kalendermaanden lid van de vereniging.
3. Opzegging van het lidmaatschap door een A-lid of een B-lid of door de vereniging kan te allen tijde geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. ----Het A-lidmaatschap eindigt niet eerder dan twaalf maanden na aanvang van het A
lidmaatschap, met dien verstande dat een lid dat minder dan vier weken voor het
verstrijken van vorenbedoelde twaalfmaandstermijn zijn lidmaatschap opzegt, A-lid zal
blijven tot voormelde termijn van vier weken is verstreken.
4. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of
van het lid redelijkerwijs niet gevergd kanworden het lidmaatschap te laten voortduren, ter
beoordeling van het bestuur.
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. Van een besluit tot opzegging van het B-lidmaatschap door de vereniging op gond dat
een B-lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook 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 besluit beroep open in de vergadering
van de ledenraad. 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, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de
vergadering van de ledenraad, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te
verantwoorden.
7. Van een besluit tot opzegging van het A-lidmaatschap door de vereniging op gond dat
een A-lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook 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 geen beroep open.
Einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers.
Artikel 6.
I. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen wederzijds door opzegging
overeenkomstig de bepalingen in het huishoudelijk reglement worden beëindigd
behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel
blijft verschuldigd.
2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
Geldmiddelen - Jaarlijkse bijdragen.
Artikel 7.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de A-leden en
de begunstigers, ritprijzen, inleg gelden, boetes, schenkingen, subsidies en uit eventuele
andere baten.
2. De hoogte van de jaarlijkse bijdragen van de A-leden wordt vastgesteld door het bestuur.Naast de jaarlijkse bijdrage zijn de leden voor het vervoer een ritprijs verschuldigd. De
ritprijs wordt gepubliceerd op de website van de vereniging en kan gedurende het
-verenigingsjaar wijzigen. Een wijziging van de ritprijs dient minimaal één maand van te
voren te worden aangekondigd op de website van de vereniging.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van
de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Bestuur. ------- --------- ------- ------ - -------------------- -------------------- ------- - ---------------- ----Artikel8. -------- - -------- -------------------------------- ---------- - -------- --------- ----- -----------------1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen en ten hoogste negen
natuurlijke personen, die door de ledenraad worden benoemd. De bestuurders behoeven
véér hun benoeming geen lid van de vereniging te zijn. Vanaf het moment van hun
benoeming is een bestuurder tevens B-lid.
----2. De benoeming van bestuursleden geschiedt door de ledenraad. ----- - ---------Indien
voorzien
dient
te
worden
in
een
vacante
bestuursfunctie
dient
het
bestuur
dit op de
3.
website van de verening kenbaar te maken.
4. Tenminste vijftig A-leden samen zijn bevoegd tot het opmaken van een bindende -----schriftelijke voordracht voor een bestuursfunctie.
5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
voordrachten.
Bestuursfuncties - Besluitvot ming van het bestuur.
Artikel 9.
1. De bestuursleden wijzen uit hun midden een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en
penningmeester aan. Zij worden als zodaning benoemd door de ledenraad. Een bestuurslid
kan meer dan één functie bekleden.
2. Het bestuur kan uit zijn midden voor ieder van de in het eerste lid genoemde
functionarissen een vervanger aanwijzen.
3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die
door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In
overeenstemming met hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de
voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit beslissend.
4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van
en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
Einde bestuurslidmaatschap - periodiek aftreden - schorsing.
Artikel 10.
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde
door de ledenraad worden ontslagen en geschorst. Een schorsing van een bestuurslid kan tevens geschieden bij bestuursbeluit. Een schorsing die niet binnen drie
maanden gevolgd wordt door een besluit van de ledenraad tot ontslag, eindigt door het
verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vijf jaar na zijn benoeming af, volgens een door het
bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is direct herkiesbaar. Wie
in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn
voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden van en bedanken door het
bestuurslid of het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniing. ---------Bestuurstaak - Vertegenwoordiging. ------- ----- ------------------------------ --------- - ----Artikel11. - ------- ---------------------------------------------------- ------ - ------------------ ------- ----1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen
---------------- ------------------------------- -------van de vereniging. -------- ---- - -Iedere
bestuurder
is
tegenover
de
vereniging
gehouden
tot
een
behoorlijke
vervulling
2.
van de hemi haar opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de
werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk
zij bewijst dat de tekortkomingen niet aan herril haar te
aansprakelijk, tenzij
wijten zijn en dat hij/ zij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de
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gevolgen daarvan af te wenden.
Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter, dan wel twee andere bestuursleden
dat wenselijk achten, maar in ieder geval minstens zes maal per jaar. In het geval,
wanneer twee bestuursleden in vergadering dit wenselijk achten, wordt de vergadering
binnen drie weken gehouden na het tijdstip waarop bedoelde bestuursleden te kennen
hebben gegeven een bestuursvergadering te wensen.
4. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig
mogelijk een vergadering van de ledenraad te beleggen waarin de voorziening in de
open plaats of de open plaatsen aan de orde komt en de bestuursvacature op de website van
de vereniging kenbaar te maken.
5. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taak te doen uitvoeren door betaalde krachten en/of door vrijwilligers.
6. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenraad, bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het
sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan
door en tegen derden beroep worden gedaan.
7. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en
buiten rechte vertegenwoordigd:
a. hetzij door drie gezamenlijk handelende bestuursleden;
b. hetzij door de voorzitter tezamen met één ander bestuurslid.
Adviesorganen
Artikel 12
1. De gemeente Heerhugowaard kan het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies dienen. 2. (Een afgevaardigde van) de gemeente Heerhugowaard heeft het recht de vergadering van
het bestuur en de vergadering van de ledenraad bij te wonen.
3. Het bestuur kan zich tevens doen bijstaan door andere adviseurs dan in het eerste lid
genoemde en haar vergaderingen openstellen voor personen wier aanwezigheid van ----belang wordt geacht.
Financiën, boekjaar en financiële verantwoording
Artikel 13.
I. Het verenigingsjaar is gelijk aan het boekjaar en loopt van één januari tot en met
éénendertig december van elk jaar.
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 vergadering van deledenraad binnen zes maanden na
afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
ledenraad, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat
van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar---gevoerd beleid. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. ------------ - ----------- ---------- --------4. Het bestuur laat de de balans en de staat van baten en lasten alsmede de rekening en
verantwoording onderzoeken en accorderen door een door hen aan te wijzen accountant.
Indien de ledenraad op enig moment niet kan instemmen met de persoon van de door het
bestuur aangewezen accountant, dan kan de Ledenraad eveneens zelf een onderzoek naar
de jaarstukken laten instellen door een door haar aan te wijzen accountant. ------------5-

Het bestuur is verplicht aan de ledenraad alle door haar gewenste inlichtingen te ver- ----- -schaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en
bescheiden van de vereniging te geven. ----- - -------- ---------- --------- ---------- --------6. Goedkeuring door de ledenraad van het jaarverslag en van de rekening en
Verantwoording kan alleen plaatsvinden na de hiervoor in lid 4 vermelde accordering en strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die
uit de jaarstukken blijken. De ledenraad dient bij haar beoordeling van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording de invloed van de gemeente Heerhugowaard op (de
financiën van) de vereniging zwaar mee te wegen.
7. Jaarlijks, uiterlijk in de maand november, maakt het bestuur een begroting op voor het
komende boekjaar en een beleidsplan voor activiteiten, fondswerving en beheer. Deze
stukken worden ter goedkeuring aan de ledenraad voorgelegd en ter informatie aan de
gemeente Heerhugowaard toegezonden. Indien de ledenraad haar goedkeuring daaraan niet
wenst te verlenen dient het bestuur - in overleg met de ledenraad en de gemeente
Heerhugowaard - de stukken zodanig aan te passen dat daarna die goedkeuring alsnog
wordt verleend.
8. De vereniging houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. Het is
toegestaan verkregen vermogen in stand te houden als dit door de erflater of schenker is
bepaald.
9. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2, 3 en 4 zeven jaren lang te
bewaren.
De ledenraad.
Artikel 14
1. Aan ledenraad 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
vergadering van de ledenraad - de jaarvergadering - gehouden.
ln de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. vaststelling van de notulen van de vorige vergadering van de ledenraad;
b. het al dan niet goedkeuren van het jaarverslag en de rekening en verantwoording
bedoeld in artikel 13;
c. voorziening in eventuele vacatures:
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering;
e. het behandelen van moties;
f. wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement;
--------- - ----- --------- ------ - --------- - ---------g. wijzigingen van de statuten: -----Andere vergaderingen van de ledenraad worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
wenselijk oordeelt. In ieder geval dient er nog een vergadering van de ledenraad te worden
gehouden inzake de goedkeuring van de begoting; -------- ------------ --------- -----4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek, met opgave van de te behandelen on- -----derwerpen van ten minste tien procent van de B-leden verplicht tot het bijeenroe- ----pen van een vergadering van de ledenraad 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 17.
--------------- ---------- ------Toegang en Stemrecht. -------------- -------------------5.
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Artikel 15.
1. Alleen B-leden hebben toegang tot de vergadering van de ledenraad. Geen toegang hebben
geschorste B-leden, behoudens het bepaalde in artikel 5 lid 6, en
geschorste bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
Ieder lid van de ledenraad, die niet tevens bestuurder is, kan één stem uitbrengen. De
bestuursleden zijn niet gerechtigd tot het uitbrengen van een stem. Wel hebben zij
spreekrecht.
Voorzitterschap en Notulen.
Artikel 16.
1. De vergaderingen van de ledenraad worden geleid door de voorzitter van de ledenraad of
bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter van die raad. 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 ander door
de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de voorzitter
en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.
Zij 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 schriftelijk ter kennis van de
leden gebracht.
Besluitvorming van de ledenraad.
Artikel 17.
1 Het ter vergadering van de ledenraad uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door
de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud
van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel
de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de
meerderheid van de 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.
3. Voor zover de statuten of de wet niets anders bepalen, worden alle besluiten van de
ledenraad genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Ongeldige stemmen zijn stemmen die:
a. blanco uitgebracht zijn:
b. op enigerlei wijze ondertekend zijn;
c. iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht; of
d. andere namen bevatten dan die van de personen over wie wordt gestemd.
Ongeldige stemmen blijven bij de vaststelling van een gekwalificeerde meerderheid
waar vereist volgens de statuten, buiten beschouwing.------ ---------------------5. a. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft ----verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht,
een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. -----b. Heeft dan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden ----herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij
gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) -------wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming
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is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande
stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande----stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht,
dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe--- ------stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgehracht.- ------- ---------- -----c. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het
lot wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan
is het verworpen.
7. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij de
meerderheid van de vergadering anders beslist. Schriftelijke stemming geschiedt bij
ongetekende gesloten brietjes. Besluitvorming hij acclamatie is mogelijk, tenzij een
stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlan
8. Een éénstemmig besluit van alle leden van de ledenraad, ook al zijn deze niet in een
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde
kracht als een besluit van de ledenraad.
9. a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig,
tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.
b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door
de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan
een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die
ander worden bekrachtigd.
c. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dit vereiste ook
voor de bekrachtiging. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een
redelijke termijn, die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft
genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.
10. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid
van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
1. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit regelen;
2. wegens strijd met de redeli kheid en billijkheid;
3. wegens strijd met een reglement.
11. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het
einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, - ----hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is
verwittigd.
12. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 10 onder 1, kan door
een daartoe strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde
vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een
vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt
het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de
strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.---------------- ----- ----------------- ----13. Zolang in een ledenraad alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle
aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot
ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de
voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschri ft omtrent het oproepen en
houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht
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genomen.
Bijeenroeping ledenraad
Artikel 18.
1 De vergaderingen van de ledenraad worden ten minste twee maal per jaar bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden van de ledenraad volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4 lid 7. De termijn voor de oproeping
bedraagt ten minste acht dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het -----bepaalde in de artikelen 19 en 20.
a. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de vergadering van de ledenraad
plaatsvond kan de ledenraad niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits ten ----minste 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.
b. Indien bijeenroeping van de ledenraad geschiedde op kortere dan de----- -------------voorgeschreven termijn, kan de ledenraad niettemin rechtsgeldige
besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal van de aanwezigen gerechtigd is tot het
uitbrengen in die vergadering van één/tiende gedeelte van de stemmen zich daartegen verzet.
c. Het bepaalde in sub a van dit lid is van overeenkomstige toepassing op
besluitvorming door de ledenraad inzake onderwerpen die niet op de agenda werden
vermeld.
Statutenwijziging.
Artikel 19.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van de vergadering van de ledenraad, waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de vergadering van de ledenraad ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor alle leden ter inzage
leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien
wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden van de ledenraad toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte-stemmen, in een vergadering waarin ten minste tweederde van de ledenraad
tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet tweederde van de ledenraad tegenwoordig of
vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering
bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin over het
voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal
tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een --------meerderheid van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. -----4. 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.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de ----ledenraad alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot ----statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
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statutenwij ziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de ----wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel
en Fabrieken gehouden handelsreister.
Ontbinding.
Artikel 20.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenraad.
Het bepaalde in de leden 1, 2 , 3 en 5 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de - -----vereniging op als vereffenaars.
2. Een eventueel batig saldo zal door de vereffenaars worden besteed ten behoeve van een
door de ledenraad aangewezen algemeen nut beoogende instelling met een soortgelijke
doelstelling als de doelstelling van deze vereniging of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke
doelstelling heeft.
De bestemming van een batig liquidatiesaldo enlof van de verenigingseigendommen,
welke onder meer is/zijn verkregen door subsidies, is echter tevens onderworpen aan de
goedkeuring van de subsidiegever(s).
De ledenraad wijst bewaarders aan van het batig saldo.
3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de
vereniging uitgaan , moeten aan de naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".-4. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s)
worden bewaard gedurende zeven jaar na afloop van de vereffening.
Onvoorziene gevallen
Artikel 21.
In alle gevallen waarin niet door de statuten van de vereniging wordt voorzien, alsmede in
gevallen dat verschil van opvatting bestaat omtrent enige bepaling in de statuten, beslist
het bestuur. In de eerstvolgende vergadering van de ledenraad wordt dit besluit aan haar -----leden toegelicht en ter goedkeuring voorgelegd.
Huishoudelijk Reglement.
Artikel 22.
1. Het bestuur kan bij Huishoudelijk Reglement nadere regels geven omtrent het
lidmaatschap, introductie, het bedrag van de jaarlijkse bijdrage, de werkzaamheden
van het bestuur, de vergadering, de wijze van uitoefenen van het stemrecht en alle
verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van het
bestuur, via een schriftelijk voorstel door een vertegenwoordiging van ten minste
eenderde gedeelte van de gezamenlijke leden of van de B-leden van de vereniging, of op voorstel van het bestuur.-------------------------- ------ ------------- -------- ------------------- ------- 3. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met deze statuten. ---------- ----- ---------------- -------------Dit lid mag nimmer gewijzigd worden. --------- ------ -------- -------- - ----- - ------------Schri ftelijke kennisgevingen (mededelingen en
Artikel 23
Onder "schriftelijk", wordt in deze statuten bedoeld per brief of langs elektronische weg.
----- - ----- - ------------ ----------- --------- - -------- SLOTVERKLARING------- -----
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Tenslotte verklaarde de comparant ter uitvoering van deze akte woonpl aats te kiezen ten -------kantore van de notaris, bewaarder van deze minuutakte. ----------------- - ------- -------- ----- ---S LOT
Waarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Heerhugowaard op de datum in het hoofd
van deze akte gemeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem
opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van deze akte
te hebben kennis genomen en met de beperkte voorlezing daarvan in te stemmen.
De identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen persoon is door mij, notaris, aan de
hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

Hu
VervoersverenIgIng Heerhugowaard

Uittreksel uit de notulen van de algemene ledenvergadering van
de vereniging: Vervoersvereniging Heerhugowaard
gevestigd te Heerhugowaard,
gehouden te Heerhugowaard
op 23 januari 2014.
Aanwezig zijn de 39 stemgerechtigde personen (18 leden en 21 chauffeurs) als zodanig
gemarkeerd op aangehechte lijsten. Zij zijn allen lid van de vereniging.
Tevens zijn 4 stemgerechtigde leden van het bestuur van de vereniging aanwezig. Het
ontbrekende algemeen lid, Mw. Niek van der Veen, kon door omstandigheden niet
aanwezig zijn.
i.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en constateert:
• dat de vereniging geen ledenraad kent;
• dat derhalve de bevoegdheden van de ledenraad toekomen aan de leden;
• dat in de vorige algemene ledenvergadering niet het vereiste aantal leden
aanwezig was tot het nemen van na te melden besluit tot statutenwijziging;
• dat aan de vereisten voor de oproeping tot deze vergadering en aan de andere
van
• toepassing zijnde statutaire vereisten is voldaan;
• dat thans gezien artikel 19 lid 3 van de statuten van de vereniging rechtsgeldig het
besluit tot statutenwijziging kan worden genomen;

2.

Statutenwijziging.
De voorzitter meldt de vergadering dat na de ter inzage legging van de
ontwerpstatutenwijziging dd.13.01.2014 er nog enkele wijzigingen zijn voorgesteld
door de leden. De voorzitter stelt voor de volgende wijzigingen in de ontwerp
statutenwijziging mee te nemen:
- artikel 5 lid 2; "kalandermaanden" moet zijn "kalendermaanden".
- artikel 7 lid 1 en 2: "leden" moet worden gewijzigd in "A-leden".
- artikel 9 lid aan het eind van de eerste zin toevoegen: "aan".
- artikel 13 lid 9: "leden 1 en 2" moet worden gewijzigd in "lid 2, 3 en 4".
- artikel 16 lid "vereniging "moet worden gewijzigd in "ledenraad"; achter "vicevoorzitter" in de eerste zin toevoegen "van die raad". De tweede zin "Ontbreken
voorzitter op" vervalt. In de derde zin vervalt het woordje "ook".
Na aan de orde te zijn gesteld besluit de algemene ledenvergadering met algemene
stemmen de statuten van de vereniging te wijzigen en in hun geheel opnieuw vast te
stellen, zulks overeenkomstig het door Actus Notarissen te Heerhugowaard
opgestelde en voorgelegde ontwerp van de akte van statutenwijziging de dato 13
januari 2014 en inclusief bovengenoemde wijzigingen, met dien verstande dat de
hierna aan te wijzen persoon de bevoegdheid wordt toegekend, om na het nemen
van dit besluit wijzigingen van ondergeschikte betekenis, welke de essentie van de
ontwerptekst niet aantasten, in de tekst van de statuten aan te brengen.

Vervoersvereniging Heerhugowaard, Middenwaard 127, 1703 SC Heerhugowaard
T 31: (0)72 737 02 17

KyK: 37163874
I: ww,,,,,,migohop9er,r4

Bank: 12.25.27.356

13rNnr. 8223.85.120.B.01

1BAN: NI59RABO0122527356

opper
Vervoersverenlging Heerhugowaard

Vervolgens wordt de heer Steenstra aangewezen om bij notariele akte de
statutenwijziging tot stand te brengen, de ter zake vereiste opgave(n) aan de Kamer van
Koophandel te doen en voorts al datgene meer te doen of te laten geschieden, wat nodig
of wenselijk is om het beoogde rechtsgevolg tot stand te brengen.
Getekend te Heerhugowaard
Op 23 januari o

••••••••• ••

eenstra, voorzitter

••••••••••••••• .•

.A. Rademaker, secretaris

