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STATUTENWIJZIGING VERENIGING

Heden, vijftien november tweeduizendzestien,
verschenen voor mij, mr. JOHANNES GERARD GRÄLER, notaris met als plaats van vestiging
’s-Hertogenbosch:
1. de heer dr. ADRIANUS JACOBUS JOHANNES MAAS, zich identificerende met zijn
paspoort met nummer NPDKDFC07, afgegeven te Heusden op negentien mei
tweeduizendvijftien, wonende te 5251 HR Vlijmen, Bachlaan 4, geboren te
’s-Hertogenbosch op achttien maart negentienhonderdtweeënvijftig;
2. mevrouw EVERDINA GEERTRUDA MARIA DIELISSEN, zich identificerende met haar
paspoort met nummer NXR7DDKP3, afgegeven te Dronten op twintig maart
tweeduizenddertien, wonende te 8256 RC Biddinghuizen, Nonnetjesweg 2, geboren te
Wassenaar op tweeëntwintig oktober negentienhonderdvierenzestig;
te dezen handelend als respectievelijk bestuurslid en secretaris van de vereniging:
VERENIGING VAN INVASIEF TECHNISCHE HARTSTIMULATIE SPECIALISTEN, gevestigd
te Haarlem, kantoorhoudende te Best, Jacob van Wassenaerstraat 50 (postcode 5684 CS),
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34146058,
hierna te noemen: "de vereniging", en als zodanig de vereniging rechtsgeldig
vertegenwoordigend.
I. INLEIDING
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:
1. De vereniging is opgericht bij akte op één februari tweeduizend verleden voor mr. H.H.J.M.
Blank, notaris te Haarlem.
2. De statuten van de vereniging luiden thans zoals laatstelijk geheel opnieuw vastgesteld bij
akte op zestien juli tweeduizendnegen verleden voor een waarnemer van mr. S. Alberts,
notaris te Vlijmen, met als plaats van vestiging de gemeente Heusden.
3. De leden van de vereniging hebben in de algemene ledenvergadering van zeven oktober
tweeduizendzestien besloten de statuten van de vereniging gedeeltelijk te wijzigen,
waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel van de notulen van die
vergadering.
4. Er is voldaan aan de vereisten, die de statuten van de vereniging voorschrijven met
betrekking tot oproeping ter vergadering en besluitvorming tot wijziging van de statuten.
5. De statuten van de vereniging schrijven niet voor dat voor de wijziging van haar statuten
voorafgaande goedkeuring is vereist van een of meer derden.
II. STATUTENWIJZIGING
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden bij deze uitvoering van gemeld besluit
voor de vereniging artikel 4 en artikel 11 van haar statuten als volgt gewijzigd vast te stellen:
Artikel 4 komt te luiden als volgt:
1. De vereniging heeft ten doel de bevordering van de kwaliteit van de therapie met behulp
van actieve cardioimplantaten in Nederlandse ziekenhuizen, alsmede het behartigen van
arbeidsvoorwaardelijke belangen van haar leden, zulks onder meer door het aangaan van
collectieve arbeidsovereenkomsten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in ruimste zin van het woord.
2. De vereniging tracht haar doel bereiken door:
a. vertegenwoordiging en belangenbehartiging van degenen die als
hartstimulatiespecialist werkzaam zijn in Nederlandse ziekenhuizen;
b. bevordering van de kwaliteit van de hartstimulatiespecialist middels opleiding, een
formele erkenning en nascholing;
c. het verstrekken van informatie inzake voor hartstimulatiespecialisten van belang
zijnde ontwikkelingen binnen het vakgebied;
d. bij te dragen aan een vruchtbare relatie en samenwerking met de beroepsgroep van
cardiologen;
e. het onderhouden van contacten op nationaal en internationaal niveau met
zusterverenigingen, vertegenwoordigingen uit de industriële sector en voor het
vakgebied relevante (toezichthoudende)instellingen;
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en het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van kennis op het vakgebied van
hartstimulatie door haar leden te stimuleren aan onderzoeksprojecten mee te werken;
g. alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het gestelde doel bevorderlijk
kunnen zijn.
Artikel 11 komt te luiden als volgt:
Artikel 11.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en is als zodanig bevoegd.
2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van een collectieve arbeidsovereenkomst.
3. Het bestuur is, behoudens het in lid 4 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten
tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
4. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot
het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 3 omschreven.
Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze rechtshandelingen niet
rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.
III. DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN
Na voormelde wijziging zal de doorlopende tekst van de statuten van de vereniging luiden als
volgt:
STATUTEN
Begripsbepaling
Artikel1.
1. Onder vereniging wordt in deze statuten verstaan de Vereniging van invasief technische
hartstimulatie specialisten ook wel aangeduid met VITHaS.
2. Onder hartstimulatiespecialist wordt in deze statuten verstaan die beroepsbeoefenaar die
in ziekenhuisinstellingen werkzaam is als technisch ondersteunend specialist op het gebied
van de kunstmatige elektrische hartstimulatie. Erkende hartstimulatiespecialisten zijn met
de specialisatie actieve cardioimplantaten opgenomen in het register van
hartfunctielaboranten zoals dat beheerd wordt door de Stichting Beroepsbelangen
HartFunctie Laboranten (SBHFL).
3. Onder actieve cardioimplantaten worden in deze statuten verstaan die hulpmiddelen,
voorzien van een interne energiebron, welke ter ondersteuning van de hartfunctie bij
patiënten met hartfunctieproblemen worden geïmplanteerd. Tot de actieve
cardioimplantaten behoren onder andere pacemakers en implanteerbare cardioverter
defibrillatoren (ICD’s).
4. Onder SBHFL wordt in deze statuten verstaan de Stichting Beroepsbelangen HartFunctie
Laboranten, welke stichting is opgericht door een samenwerkingsverband van de
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVvC), de Nederlandse Hartfunctie Vereniging
(NHFV) en de Nederlandse Werkgroep HartStimulatie (NWHS).
Naam, zetel, duur
Artikel 2.
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van invasief technische hartstimulatie
specialisten.
2. De vereniging heeft als verkorte naam: VITHaS.
3. Zij is gevestigd te Haarlem.
4. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Verenigingsjaar
Artikel 3.
Het verenigingsjaar is gelijk aan het boekjaar van de vereniging.
Doel en middelen
Artikel 4.
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De vereniging heeft ten doel de bevordering van de kwaliteit van de therapie met behulp
van actieve cardioimplantaten in Nederlandse ziekenhuizen, alsmede het behartigen van
arbeidsvoorwaardelijke belangen van haar leden, zulks onder meer door het aangaan van
collectieve arvbeidsovereenkomsten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in ruimste zin van het
woord.
2. De vereniging tracht haar doel bereiken door:
a. vertegenwoordiging en belangenbehartiging van degenen die als
hartstimulatiespecialist werkzaam zijn in Nederlandse ziekenhuizen;
b. bevordering van de kwaliteit van de hartstimulatiespecialist middels opleiding, een
formele erkenning en nascholing;
c. het verstrekken van informatie inzake voor hartstimulatiespecialisten van belang
zijnde ontwikkelingen binnen het vakgebied;
d. bij te dragen aan een vruchtbare relatie en samenwerking met de beroepsgroep van
cardiologen;
e. het onderhouden van contacten op nationaal en internationaal niveau met
zusterverenigingen, vertegenwoordigingen uit de industriële sector en voor het
vakgebied relevante (toezichthoudende)instellingen;
f.
en het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van kennis op het vakgebied van
hartstimulatie door haar leden te stimuleren aan onderzoeksprojecten mee te werken;
g. alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het gestelde doel bevorderlijk
kunnen zijn.
Vermogen
Artikel 5.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. de contributies der leden, inkomsten uit advertenties en andere baten zoals donaties
en (overheid)subsidies;
b. inkomsten uit sponsoring;
c. verkrijgingen krachtens erfrecht, legaat of schenking;
d. alle andere wettige baten.
2. Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
3. Ieder lid is jaarlijks contributie verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de
algemene ledenvergadering.
4. Het bestuur kan in bijzondere gevallen voor individuele leden besluiten tot een aangepaste
contributieregeling.
LIDMAATSCHAP
Leden
Artikel 6.
1. Alle natuurlijke meerderjarige personen met belangstelling voor actieve cardioimplantaten
kunnen lid worden van de vereniging.
2. De vereniging kent geregistreerde leden, aspirant leden, associatieve leden en ereleden.
3. Geregistreerde leden zijn leden die op het gebied van invasieve hartstimulatie in een
klinische omgeving werkzaam zijn en door de SBHFL erkend zijn als hartfunctielaborant
met specialisatierichting cardioimplantaten.
4. Aspirant leden zijn leden die in opleiding zijn tot hartstimulatiespecialist en dit schriftelijk
aan het bestuur te kennen hebben gegeven.
5. Associatieve leden zijn die leden welke niet vallen onder lid 1 van dit artikel, doch in hun
werk verantwoordelijk zijn voor, danwel raakvlakken hebben met invasieve hartstimulatie,
waaronder functielaboranten, verpleegkundigen, cardiologen, klinisch fysici en
productspecialisten.
6. Ereleden zijn leden die zich voor de vereniging in bijzondere zin hebben onderscheiden en
een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het bereiken van de doelstelling van de
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vereniging. Ereleden dienen als zodanig door de algemene ledenvergadering te zijn
benoemd en hun benoeming te hebben aanvaard.
7. Een verzoek om als lid van de vereniging te worden toegelaten dient schriftelijk te worden
ingediend bij het bestuur.
8. Het bestuur beslist over de toelating van een lid, alsmede over het soort lidmaatschap met
inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald. Ingeval van niet-toelating door het
bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
Artikel 7.
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.
Artikel 8.
1. Het lidmaatschap wordt in principe aangegaan voor onbepaalde duur. Het lidmaatschap
eindigt:
a. door opzegging door het lid;
b. door opzegging door de vereniging;
c. door ontzetting;
d. door de dood van een lid.
2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan enkel geschieden tegen het einde van
een verenigingsjaar middels een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur van de
vereniging en met inachtneming van een opzegtermijn van vier maanden.
3. Opzegging van een lidmaatschap namens de vereniging kan slechts geschieden tegen het
einde van het verenigingsjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het
lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging kan
tevens plaatsvinden indien een lid niet meer voldoet aan de in artikel 6 omschreven
kwaliteitseisen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap
door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
4. Ontzetting kan slechts worden uitgesproken wanneer een lid:
a. bij herhaling, ondanks betalingsherinnering, niet voldoet aan de contributieverplichting;
b. handelt in strijd met de verenigingsstatuten of de ethische code zoals opgenomen is in
het huishoudelijk reglement van de Vereniging;
c. de belangen schaadt van de vereniging of van de door de vereniging
vertegenwoordigde beroepsgroep.
Indien het bestuur besluit tot ontzetting van een lid wordt dit met redenen omkleed binnen
één maand nadat het besluit genomen is schriftelijk per aangetekende post aan het
betreffende lid meegedeeld. Tot één maand na ontvangst van de kennisgeving van het
betreffende besluit staat voor het betreffende lid beroep open. Dit schriftelijk ingediend
beroep wordt op de eerstvolgende bestuursvergadering in behandeling genomen.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken lid geschorst.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de
jaarlijkse contributie voor het gehele jaar verschuldigd, behoudens ontheffing door het
bestuur op grond van bijzondere omstandigheden.
6. Het lidmaatschap eindigt per direct na het overlijden van een lid. In afwijking van het
bepaalde in lid 5 van dit artikel vervallen eventueel openstaande contributieverplichtingen
bij het overlijden van een lid.
BESTUUR
Samenstelling
Artikel 9.
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
2. De bestuursleden van de vereniging worden met inachtneming van hetgeen in lid 4 van dit
artikel is bepaald door de algemene ledenvergadering benoemd uit de algemene
ledenvergadering. De algemene ledenvergadering stelt het aantal leden vast met
inachtneming van hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald.

pagina 5 van 10

2016.003273.01

3.

Kandidaten voor een bestuurslidmaatschap worden schriftelijk voorgedragen door het
zittende bestuur of door tenminste vijf geregistreerde leden.
4. Ter zake van de samenstelling van het bestuur geldt dat ten minste vier bestuursleden de
kwaliteit hebben van geregistreerde leden.
5. Het bestuur kiest uit zijn geregistreerde leden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.
Zittingstermijn
Artikel 10.
1. De zittingstermijn voor bestuursleden van de vereniging bedraagt vijf jaar. Onder een jaar
wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene
ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te
maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk hernoembaar
met dien verstande dat een bestuurslid voor maximaal één periode herkiesbaar is.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door bedanken voor de functie;
b. door einde van het lidmaatschap als omschreven in artikel 8 van deze statuten;
c. door het verstrijken van de termijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel behoudens
herbenoeming;
d. door ontslag.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag besluit
de algemene ledenvergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte
stemmen.
4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene ledenvergadering niet
binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het
geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene
ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft
bestuursbevoegd.
Bestuurstaken
Artikel 11.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en is als zodanig bevoegd.
2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van een collectieve arbeidsovereenkomst.
3. Het bestuur is, behoudens het in lid 4 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten
tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
4. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot
het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 3 omschreven.
Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze rechtshandelingen niet
rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.
Artikel 12.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende
bestuursleden.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden om de vereniging
binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Werkwijze
Artikel 13.
1. Het bestuur vergadert ten minste drie keer per jaar en houdt van deze bijeenkomsten
notulen bij.
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Nadere regels met betrekking tot de werkwijze, de bijeenroeping en de besluitvorming
binnen het bestuur worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement, als bedoeld in artikel
20 van deze statuten.
3. Voorstellen ingediend door tenminste twintig geregistreerde leden worden door het bestuur
in behandeling genomen binnen twee maanden na indiening van dit verzoek. Een voorstel
met argumenten omkleed dient daartoe schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend en
voorzien te zijn van de benodigde handtekeningen. De behandeling vindt plaats tijdens de
eerstvolgende bestuursvergadering.
Algemene Ledenvergadering
Artikel 14.
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in het land waar de
vereniging statutair is gevestigd.
Artikel 15.
1. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die niet krachtens de
wet of de statuten aan het bestuur zijn toegekend.
2. Alle leden van de vereniging die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene
ledenvergadering en hebben het recht aldaar het woord te voeren. Een geschorst lid heeft
toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd
daarover het woord te voeren.
3. Ter zake van besluiten als bedoeld in artikel 18 en artikel 19 komt aan alle leden in de zin
van artikel 6 van deze statuten het recht toe om een stem uit brengen, met dien verstande
dat ieder lid één stem heeft. Het stemrecht ter zake van de overige besluitvorming is
vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de vereniging als bedoeld in artikel 20.
4. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht
verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste één
persoon als gevolmachtigde optreden.
Artikel 16.
1. De algemene ledenvergadering komt jaarlijks ten minste één maal bijeen en wel vóór de
eerste dag van de maand mei. Tijdens deze vergadering worden besluiten genomen ten
aanzien van het jaarverslag van de secretaris en de jaarrekening van het afgelopen jaar en
begroting van het lopende jaar zoals opgesteld door de penningmeester. In deze algemene
ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de
vereniging en over het gevoerde beleid.
Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan
de vergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van
een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
2. Goedkeuring van de balans en de winst- en verliesrekening door de algemene
ledenvergadering strekt tot decharge van het bestuur over het in het afgelopen boekjaar
gevoerde financieel beleid.
Artikel 17
1. Naast de algemene ledenvergadering zoals bedoeld in artikel 16 wordt de algemene
ledenvergadering bijeengeroepen zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk oordeelt en
tevens indien tenminste twintig geregistreerde leden hiertoe een getekend verzoek
indienen overeenkomstig hetgeen in artikel 13 lid 3 is gesteld.
2. Oproeping tot de algemene ledenvergaderingen geschiedt door een schriftelijke
mededeling van het bestuur aan de alle leden als bedoeld in artikel 6 van deze statuten
met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste veertien dagen. De
bijeenroeping kan eveneens door middel van een telecommunicatiemiddel, zoals per email, plaatsvinden.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
3. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene ledenvergadering plaatsvond, kan
de algemene ledenvergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits ten minste
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een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het
uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan
worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet.
Indien bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedde op kortere dan de
voorgeschreven termijn, kan de algemene ledenvergadering niettemin rechtsgeldige
besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal van de aanwezigen als gerechtigd is tot het
uitbrengen in die vergadering van één/tiende gedeelte van de stemmen zich daartegen
verzet.
Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op
besluitvorming door de algemene ledenvergaderingen inzake onderwerpen die niet op de
agenda werden vermeld.
4. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of bij
diens afwezigheid door een door de leden aan te wijzen lid van het bestuur. Zijn geen
bestuursleden aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
5. Alle leden van de vereniging kunnen aan een geregistreerd lid een schriftelijke volmacht
verlenen tot het uitbrengen van een stem in de algemene ledenvergadering. Deze
schriftelijke volmacht dient aan het bestuur te worden overlegd.
6. Nadere regels ten aanzien van de werkwijze en de besluitvorming binnen de algemene
ledenvergadering worden vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging als
bedoeld in artikel 20 van deze statuten.
Statutenwijziging
Artikel 18.
1. Besluiten over wijziging van de statuten kunnen slechts worden genomen door een besluit
van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden
besloten in een vergadering waarin tenminste de helft van de geregistreerde leden
vertegenwoordigd is en met tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen
3. Indien het in lid 2 van dit artikel genoemde quorum niet wordt gehaald, dient het bestuur
binnen twee maanden een nieuwe algemenen ledenvergadering uit te schrijven. In deze
laatstgenoemde vergadering kan het besluit tot wijziging van de statuten worden genomen
met tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt.
Het bestuur is verplicht de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de
algemene ledenvergadering 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 statutenwijziging
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 gehouden handelsregister.
Ontbinding en vereffening
Artikel 19.
1. Het bepaalde in artikel 18 lid 1, 2, 3 en 5 van deze statuten is van overeenkomstige
toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de
vereniging.
2. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging,
tenzij bij het besluit tot ontbinding andere vereffenaars worden aangewezen.
3. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de
bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het
doel van de vereniging.
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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 haar naam
worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de
vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de
beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 18 vermelde register.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard
gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.
Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
Reglementen
Artikel 20.
1. De vereniging beschikt over een huishoudelijk reglement waarin die zaken zijn vastgelegd
welke niet in deze statuten zijn opgenomen.
2. Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld door het bestuur en vastgesteld en gewijzigd
door de algemene ledenvergadering.
3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.
4. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van het huishoudelijk reglement is het bepaald
in artikel 18 lid 1, 2, 3 en 5 van deze statuten van overeenkomstige toepassing.
Commissies
Artikel 21.
1. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering commissies instellen,
onder andere voor bestudering of behandeling van onderwerpen, die door hun aard
speciale aandacht vereisen.
2. Het bestuur kan een bepaalde commissie machtigen tot het nemen van besluiten over
bepaalde onderwerpen waarvoor bedoelde commissie in het leven geroepen is en welke
besluiten welke normaliter tot de bevoegdheid van het bestuur behoren.
3. Een commissie dient al dan niet gevraagd het bestuur van advies ter zake van de
onderwerpen waarvoor zij is ingesteld.
4. Leden van een door het bestuur benoemde commissie behoeven niet noodzakelijkerwijs
ook lid van de vereniging te zijn.
AANGEHECHTE STUKKEN
Aan deze akte is één (1) bijlage gehecht:
notulen van de algemene ledenvergadering waarin het besluit tot statutenwijziging is
genomen.
SLOT
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Deze akte is in minuut verleden te Vlijmen op de datum als aan het begin van deze akte
vermeld.
Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan, heb ik, notaris, van de inhoud aan
de comparanten mededeling gedaan en heb daarop toelichting gegeven.
De comparanten hebben verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud te
hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparanten en mij, notaris,
ondertekend.
(Volgen de handtekeningen)
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