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STATUTENWIJZIGING
van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
Vereniging

Nationale

Monumentenorganisatie,

met zetel in de gemeente Amersfoort

Heden, drieëntwintig december tweeduizend vijftien, is voor mij, mr. René Albertus -Spit, notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Cornelis Adrianus de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage, verschenen: ---------------mevrouw mr. Linda Louise Benink, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van PelsRijeken & Droogleever Fortuijn N.V. te (2594 AC) 's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 57, geboren te Leiderdorp op drieëntwintig juni negentienhonderdnegenentachtig. -De comparant heeft verklaard dat:
a.

de algemene ledenvergadering van de vereniging met volledige------rechtsbevoegdheid: Vereniging

Nationale

Monumentenorganisatie,

---

statutair gevestigd te Amersfoort, met adres: (3818 KG) Amersfoort, Daam -Fockemalaan 22, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van --Koophandelonder nummer 60505338, hierna te noemen: "de Vereniging",
op tweeëntwintig december tweeduizend vijftien buiten vergadering heeft-besloten de statuten van de Vereniging geheel te wijzigen, alsmede om de-comparant te machtigen deze akte te doen verlijden, van welke besluiten blijkt
uit een besluit buiten vergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte-wordtgehecht;--------------------------b.

de statuten van de Vereniging laatstelijk zijn gewijzigd bij akte, verleden op-zesentwintig november tweeduizend veertien voor mr. R.W. Clumpkens,--notaris te Amsteram. -----------------------

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging heeft de comparant,---handelend als vermeld, verklaard de statuten van de Vereniging bij deze akte geheelte wijzigen als volgt:--------------------------STATUTEN.------------------------------------------------------
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Naamenzetel.--------------------------------------------------------Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Vereniging

Nationale

Monumentenorganisatie.---

Zij is gevestigd te Amersfoo rt. --------------------------------------------Doel.----------------------------------------------------------------ArtikeI2.--------------------------------------------------------2.1.

De vereniging heeft ten doel het behouden van cultuurhistorisch waardevolle -gebouwen voor toekomstige generaties en het versterken van de ----------samenwerking tussen monument beherende organisaties door: ------------a.

het bevorderen, uitwisselen en opbouwen van kennis en deskundigheid
over monumentenbeheer; ------------------------------------

b.

het fungeren als een service organisatie voor monument beherende --organisaties;

c.

het zijn van een aanspreekpunt voor derden die cultuurhistorisch ----waardevolle gebouwen en onroerende zaken voorkomende op de ----publiekrechtelijke monumentenlijsten of andere gebouwen en -------onroerende zaken met een voor Nederland uitzonderlijke-----------architectonische of historische betekenis, of onroerende zaken die deeluitmaken of samenhangen met voorgaande objecten, willen afstoten -(of anderszins vragen hebben in relatie tot de continuïteit van hun ---bezit in de zin van artikel 3 sub a); ----------------------------

d.

het sluiten van overeenkomsten met de hiervoor genoemde partijen--betreffende de koop en levering van de onder c) genoemde objecten,-uitsluitend met een onderliggende overeenkomst tot doorlevering aan de stichting: Stichting Monumenten Bezit of een van de leden van de -vereniging, om de betreffende objecten vervolgens op tevoren ------overeengekomen wijze direct door te leveren; --------------------

e.

het beheer van de instandhoudingsbijdragen behorende bij de hiervooronder c. bedoelde objecten, -----------------------------------

zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe --------bevorderlijk kan zijn. --------------------------------------------2.2.

De vereniging heeft ten doel het algemeen belang te dienen. De vereniging
beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop
gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen. ---------

Leden.--------------------------------------------------------------ArtikeI3.------------------------------------------------------------Leden van de vereniging kunnen slechts zijn rechtspersonen:---------------------
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a.

die bouwwerken en/of onroerende zaken voorkomende op de publiekrechtelijke
monumentenlijsten in eigendom, erfpacht, vruchtgebruik of een huur met een restlooptijd van meer dan tien (10) jaar hebben die, op moment van----toetreding van het lid, tezamen meer dan een zodanig bedrag aan WOZ- -waarde vertegenwoordigen zoals vastgesteld in het huishoudelijk reglement als
bedoeld in artikel 16; -----------------------

b.

die het algemeen belang dienen; en -----------------

c.

waarbij op beleidsniveau de professionaliteit met betrekking tot de ----instandhouding van de monumenten aanwezig of voldoende geborgd is. ---

ArtikeI4.----------------------------------------------------------4.1.

De aanvraag om als lid te worden toegelaten moet schriftelijk worden gerichtaan het bestuur. Het bestuur beslist binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag over de toelating.--------------------

4.2.

Het bestuur deelt de aanvrager schriftelijk mee of hij als lid is toegelaten of geweigerd.--------------------------In het laatste geval staat voor de betrokkene gedurende een maand na de -kennisgeving beroep open in de ledenvergadering. Het beroep moet schriftelijk
worden gericht aan het bestuur. De ledenvergadering kan in de eerstvolgende vergadering na het instellen van het beroep besluiten de aanvrager alsnog als lid toe te laten.--------------------------

4.3.

Het lidmaatschap neemt een aanvang, indien de aanvrager door het bestuur als lid wordt toegelaten, op de datum van de in lid 2 bedoelde kennisgeving en, indien de aanvrager door de ledenvergadering als lid wordt toegelaten, op de dag van de ledenvergadering waarin zulks wordt beslist. --------

4.4.

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van de leden worden ingeschreven; leden moeten hun adressen en de wijzigingen daarin,alsmede de algemene bedrijfsgegevens als nader gespecificeerd in het ---huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 16, schriftelijk aan het bestuur opgeven. Het register is ter inzage van de leden. ------------

Einde van het lidmaatschap.-----------------------Artikel 5.----------------------------------------------------------5.1.

Het lidmaatschap eindigt:
a.

doordat een lid ophoudt te bestaan, ook in het geval van juridische-fusie of splitsing; ---------------------

b.

door opzegging door het lid; de opzegging moet schriftelijk aan het bestuur op het adres van de vereniging geschieden en wel tegen het
einde van het verenigingsjaar, met inachtneming van een ------
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opzeggingstermijn van ten minste drie maanden; opzegging kan metonmiddellijke ingang geschieden, mits bij aangetekende brief, indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap telaten voortduren, alsmede binnen een maand nadat hem een besluit ismeegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvormof tot juridische fusie of splitsing; --------------c.

door opzegging door de vereniging;

d.

door faillissement van het lid; -----------------

e.

door ontzetting, als bedoeld in lid 3. --------------

Een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te--zeggen in geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen. ---5.2.

Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur bij aangetekende -brief en is slechts mogelijk, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet--gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren dan wel doordat een
lid ophoudt te voldoen aan het bepaalde in artikel 3.
In een dergelijk geval eindigt het lidmaatschap per de datum van -----vorenbedoelde brief.------------------------

5.3.

Het bestuur kan een lid uit het lidmaatschap ontzetten, doch slechts wanneerhet lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de --vereniging, dan wel indien het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Ingeval van ontzetting wordt het betrokken lid ten spoedigste bij-----aangetekende brief, onder opgave van redenen, van het ontzettingsbesluit inkennis gesteld. -------------------------Gedurende een maand na de ontvangst van die brief heeft de betrokkene de mogelijkheid van beroep op de ledenvergadering. Het beroep dient bij
aangetekende brief, gericht aan het bestuur, te worden ingesteld. Indien de-ledenvergadering besluit de ontzetting ongedaan te maken, dan wel binnen -drie maanden na het beroep dienaangaande geen besluit heeft genomen, --wordt het lidmaatschap van het desbetreffende lid als niet geëindigd----beschouwd. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst en indien het geschorste lid een afgevaardigde in het bestuur van de
vereniging heeft, is eveneens de betreffende bestuurder geschorst. -----

5.4.

Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar is het betrokken lid de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.---

Verplichtingen van de leden. Contributie.------------------ArtikeI6.--------------------------------------------------------De leden zijn verplicht:--------------------------
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a.

tot betaling van een jaarlijkse contributie van tweeduizend vijfhonderd euro(EUR 2.500,--); bij toetreding van een lid in de eerste helft van een ----verenigingsjaar is het lid de gehele contributie, bij toetreding in de tweede-helft van een verenigingsjaar de helft van de contributie verschuldigd. ---Voormelde jaarlijkse contributie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd door de ledenvergadering;

b.

tot betaling van een toetredingsvergoeding van tweeduizend vijfhonderd euro (EUR 2.500,--);

c.

tot naleving van de bepalingen van de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging;

d.

aan het bestuur de gegevens te verstrekken, welke het nodig acht voor eengoede uitvoering van de taak van de vereniging.-------------

Bestuur. ------------------------------ArtikeI7.------------------------------------------------------7.1.

De vereniging wordt bestuurd door het bestuur. ------------Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten totverkrijging, vervreemding van registergoederen. ------------

7.2.

Het bestuur wordt door de ledenvergadering op voordracht van het bestuur benoemd en bestaat uit een door de ledenvergadering te bepalen aantal van ten minste vijf (S) bestuurders. Alle bestuurders worden buiten de leden--benoemd. De voorzitter van het bestuur is onafhankelijk. De overige----bestuursleden zijn afgevaardigden van de leden en dienen een relatie met (een
van) de leden te hebben. Een reehtspersoon kan niet tot bestuurder wordenbenoemd. Bestuurders kunnen door de ledenvergadering te allen tijde worden geschorst en ontslagen. ----------------------

7.3.

Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.
De voorzitter van het bestuur wordt door de ledenvergadering in functie --benoemd en maakt als zodanig deel uit van het bestuur. ---------

7.4.

In een ontstane vacature in het bestuur dient ten spoedigste, doch in ieder-geval binnen drie maanden na het ontstaan daarvan, te worden voorzien,-tenzij de ledenvergadering binnen die termijn mocht besluiten de vacature niet
te vervullen door het aantal bestuurders dienovereenkomstig te wijzigen. --

7.5.

De bestuurders hebben zitting voor de tijd van vier jaar. De ledenvergadering kan echter, op voorstel van het bestuur, bij wijze van overgangsmaatregel-voor één of meer van de bestuurders een kortere of langere zittingsduur -vaststellen. Het aftreden geschiedt per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse
ledenvergadering die in het jaar van hun aftreden wordt gehouden. Het ---
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bestuur legt de zittingsduur van iedere bestuurder vast in een rooster van -aftreden.---------------------------De aftredende bestuurders zijn één maal herkiesbaar. ---------In een tussentijdse vacature wordt voorzien in de eerstvolgende -----ledenvergadering, die na het ontstaan van de vacature wordt gehouden.--7.6.

Een aftredend bestuurder is verplicht aan zijn opvolger terstond alle onder zijnberusting zijnde zaken welke hij ter zake van zijn functie onder zich heeft, -tegen ontvangstbewijs af te geven. ------------------

7.7.

Tijdens het bestaan van een of meer vacatures geldt het bestuur als volledig samengesteld. --------------------------

ArtikeI8.----------------------------8.1.

Indien moet worden overgegaan tot benoeming van een bestuurder, zal het-bestuur een bindende voordracht opmaken. -------------De ledenvergadering kan echter aan deze voordracht steeds het bindend --karakter ontnemen bij een besluit dat genomen wordt met een meerderheid-van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. -------De voordracht wordt opgenomen in de oproeping tot de ledenvergadering--waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld. ------------

8.2.

Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan wordt daarvan in de--oproeping mededeling gedaan. Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt,
dan is de ledenvergadering in de benoeming vrij. ------------

ArtikeI9.----------------------------9.1.

Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuurders dit wenselijk acht(en). De bestuurders worden door de secretaris bij-----oproepingsbrief, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen, ter-vergadering bijeengeroepen met inachtneming van een oproepingstermijn vanten minste vier werkdagen, de dag van de oproeping en die van de----vergadering niet meegerekend. De oproeping kan geschieden door een langselektronische weg toegezonden bericht.
In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan van de voorgeschreven wijze van bijeenroepen en/of de termijn van oproeping worden
a~eweken.---------------------------

9.2.

De leiding van de vergadering berust bij de voorzitter; de secretaris houdt denotulen. ---------------------------Bij afwezigheid van de voorzitter respectievelijk de secretaris wijst de---vergadering een van de aanwezigen aan die met de leiding van de vergadering
respectievelijk het houden van de notulen zal zijn belast. ---------
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9.3.

Een bestuurder kan zich door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen.----------------------

9.4.

Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.Besluiten kunnen slechts worden genomen indien de meerderheid van het -ingevolge artikel 7 lid 2 door de ledenvergadering vastgestelde aantal---bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.------Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van het bestuur doorslaggevendestem. ------------------------------

9.5.

Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem; blanco ---stemmen of ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.--

9.6.

De notulen worden door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffendevergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend. ----

9.7.

De bestuurders ontvangen voor hun bestuurswerkzaamhedengeen beloning;kosten worden hun vergoed. ---------------------

9.8.

Bestuurders kunnen niet over het vermogen van de vereniging beschikken als ware het hun eigen vermogen.---------------------

Artikel 10.-----------------------------------------------------Behalve door ontslag hem - met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 - door de
ledenvergadering gegeven, houdt een bestuurder op bestuurder te zijn: -----a.

door het overlijden van de bestuurder; ----------------

b.

door vrijwillig of periodiek aftreden;

c.

doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij op enigerlei wijze het vrijebeheer over zijn vermogen verliest, anders dan tengevolge van aan hem -verleende surséancevan betaling, alsook doordat hij onder curatele wordt -gesteld; -----------------------------

d.

ten aanzien van een bestuurder die uit de leden is benoemd: (i) door het --eindigen van het lidmaatschap van de vereniging van het lid waarvan de'----betreffende bestuurder afgevaardigde is of (ii) doordat het lid waarvan de-betreffende

bestuurder afgevaardigde is, heeft besloten zijn afgevaardigde in-

hetbestuurterugtetrekken.--------------------Vertegenwoordiging.--------------------------Artikel 11.------------------------------De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur, zomede door twee -----gezamenlijk handelende bestuurders. -------------------Ledenvergaderingen. --------------------------Artikel 12.-------------------------------------------------------12.1.

Een ledenvergadering wordt ten minste eenmaal per jaar en wel binnen zes -

Pels Rijeken
& Droogleever
Fortuijn advocaten

8/13

en notarissen

maanden na het einde van het boekjaar gehouden. ----------Voorts wordt een ledenvergadering bijeengeroepen, zo dikwijls hetzij de--voorzitter of twee andere bestuurders dit wenselijk acht(en) hetzij ten minste
een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende -gedeelte van de stemmen waarover alle stemgerechtigde leden tezamen --beschikken, zulks schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpenaan het bestuur verzoekt. --------------------Indien alsdan de ledenvergadering niet binnen veertien dagen na indiening van
dat verzoek op een termijn van ten hoogste vier weken overeenkomstig lid 2 van dit artikel wordt bijeengeroepen, is iedere verzoeker, met inachtneming-van het daaromtrent in deze statuten bepaalde, bevoegd de ledenvergadering bijeen te roepen. ------------------------12.2.

De bijeenroeping geschiedt door de secretaris van het bestuur bij brieven--gericht aan de adressen zoals vermeld in het in artikel 4 lid 4 bedoelde---register, dan wel door middel van een langs elektronische weg toegezonden-bericht, met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste veertiendagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend,behoudens het in artikel 17 leden 3 en 4 bepaalde.-----------Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. -----Omtrent onderwerpen die niet in de oproeping zijn vermeld, kan de ----ledenvergadering geen besluiten nemen, tenzij met algemene stemmen in eenvergadering waarin alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Artikel 13.------------------------------13.1.

Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten genomen met
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. ---------Blanco of ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. ---Ieder lid mits niet geschorst heeft recht op het uitbrengen van één stem. De
voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien één van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming,schorsing of ontslag van personen bij gesloten ongetekende briefjes geschiedt.

13.2.

Mocht bij stemming omtrent de benoeming van een persoon bij eerste ---stemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, dan vindt een --nieuwe vrije stemming plaats. -------------------Indien ook dan geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, vindt ----herstemming plaats en wel tussen de personen die bij de tweede vrije ---stemming de meeste stemmen op zich verenigden. Indien blijkt, dat bij ---
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toepassing van de vorige zin meer dan twee personen in de herstemming-zouden worden opgenomen, vindt een tussenstemming plaats tussen degenendie bij de tweede vrije stemming het hoogste respectievelijk - en wel na --degene op wie het hoogste aantal stemmen werd uitgebracht - het op een nahoogste aantal stemmen op zich verenigden. Leidt een tussenstemming of eenherstemming ten gevolge van gelijkheid van het aantal uitgebrachte stemmen niet tot een beslissing, dan beslist het bestuur. ------------13.3.

Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van-personen wordt het desbetreffende voorstel in de eerstvolgende -----ledenvergadering andermaal aan de orde gesteld. Indien ook in die----ledenvergadering daaromtrent de stemmen staken, komt geen besluit tot-stand.-----------------------------

13.4.

Leden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch slechts door
een schriftelijk gevolmachtigd ander lid. Een lid kan ten hoogste een ander lid vertegenwoordigen.-------------------------

13.5.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. Bij-afwezigheid van de voorzitter voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Desecretaris van het bestuur dan wel, zo deze met de leiding van de vergaderingis belast of niet aanwezig is, een door de voorzitter aan te wijzen ander lid vande vereniging, houdt de notulen. De voorzitter en de secretaris van een --vergadering die ingevolge artikel 12 lid 1 laatste zin door leden is -----bijeengeroepen, worden door de ledenvergadering aangewezen. -----De notulen worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de--secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende ledenvergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van -vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend. De notulen worden in het notulenboek van de ledenvergadering
bewaard.

13.6.

De voorzitter van de vergadering is bevoegd niet-leden tot de vergadering oftot door hem te bepalen gedeelten daarvan toe te laten.

Directie. ------------------------------ArtikeI14.---------------------------14.1.

Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van een directie. In het
huishoudelijk reglement, als bedoeld in artikel 16, zullen onder meer de --omvang van de directie en de procedures omtrent benoeming en ontslag nader
worden vastgelegd. ------------------------

14.2.

De directie voert de doelstellingen van de vereniging uit, rekening houdend --
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met de daarbij door het bestuur aangegeven prioriteiten.--------14.3.

De directie is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten -van het bestuur.-------------------------

Boekjaar. Balans en staat van baten en lasten. ---------------ArtikeI15.---------------------------15.1.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.---------------

15.2.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die--voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten
en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. --------

15.3.

Het bestuur brengt op de jaarlijkse ledenvergadering binnen zes maanden naafloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de --ledenvergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de verenigingen 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 bestuurders; ontbreekt de ondertekening
van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen --melding gemaakt. De agenda van de ledenvergadering waarin de goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten aan de orde wordt gesteld,--bevat tevens als onderwerp de verlening van decharge aan bestuurders voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar. ---------------

15.4.

De ledenvergadering kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1Burgerlijk Wetboek de opdracht verlenen om de in lid 3 bedoelde stukken te-onderzoeken overeenkomstig artikel 2:393 lid 3 Burgerlijk Wetboek. ----De aan de accountant verleende opdracht kan te allen tijde worden----ingetrokken door de ledenvergadering. ---------------De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en-geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. -------Wordt de hiervoor bedoelde opdracht aan de accountant niet verstrekt dan-benoemt de ledenvergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee-leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie----onderzoekt de in lid 3 bedoelde stukken en brengt aan de jaarlijkse----ledenvergadering verslag uit. Vereist dit onderzoek bijzondere kennis dan kan de commissie op kosten van de vereniging zich door een of meer deskundigen doen bijstaan.--------------------------
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15.5.

Het bestuur is verplicht de in de leden 2, 3 en 4 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. ------

Huishoudelijk reglement. -----------------------Artikel 16.---------------------------------------------------------Nadere regels omtrent de vereniging waarin deze statuten niet voorzien, worden in een huishoudelijk reglement neergelegd dat op voorstel van het bestuur door de ---ledenvergadering wordt vastgesteld en gewijzigd. Een bepaling in het huishoudelijk reglement die in strijd is met deze statuten is nietig.-------------Bijzondere besluiten. -------------------------Artikel 17.---------------------------------------------------------17.1.

Een besluit van het bestuur tot het voorbereiden van een voorstel tot ---juridische fusie of splitsing behoeft de voorafgaande goedkeuring van de--ledenvergadering.-------------------------

17.2.

Een besluit tot: ---------------------------------------------a.

schorsing of ontslag van een bestuurder; ------------

b.

wijziging van de statuten of het huishoudelijk reglement;

c.

juridische fusie of splitsing; ------------------

d.

ontbinding van de vereniging, -----------------

kan door de ledenvergadering slechts worden genomen met een meerderheidvan ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een -----ledenvergadering waarin ten minste vijftig procent van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. --------------17.3.

Zijn ter vergadering waarin een besluit als in lid 2 bedoeld aan de orde wordtgesteld, niet ten minste vijftig procent van de stemgerechtigde leden aanwezig
of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen te -houden binnen dertig dagen na de eerste, waarin met een meerderheid van -ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal-aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit overeenkomstig het in deeerste vergadering aan de orde gestelde voorstel kan worden genomen. ---

17.4.

Degenen die de vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van
de statuten of het huishoudelijk reglement bijeenroepen, moeten ten minste tien dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel ---waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe---geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag dervergadering. --------------------------Bij de oproeping tot de vergadering wordt van het vorenstaande mededeling
gedaan.
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17.5.

Wijzigingen in de statuten treden niet eerder in werking dan nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt; iedere bestuurder is bevoegd de desbetreffendeakte te doen verlijden. -----------------------

Artikel 18.------------------------------------------------------18.1.

De vereniging wordt ontbonden: ------------------a.

door een daartoe strekkend besluit van de ledenvergadering, genomenmet inachtneming van artikel17;

b.

----------------

na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel, hetzij door insolventie;

18.2.

c.

door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt; ---------

d.

doorhetgeheelontbrekenvan

leden.--------------

Zij die bij ontbinding ingevolge het sub a van lid 1 bepaalde zitting hebben inhet bestuur van de vereniging, zijn belast met de vereffening, tenzij bij het -besluit tot ontbinding anders wordt bepaald. ---------------

18.3.

Wordt de vereniging door het geheelontbreken van leden ontbonden, dan -worden op verzoek van belanghebbenden of op vordering van het openbaar-ministerie door de rechtbank vereffenaars benoemd. -----------

18.4.

De algemene vergadering stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming-van het overschot na vereffening vast. De bestemming is zoveel mogelijk in-overeenstemming met het doel van de vereniging, met dien verstande dat hetoverschot besteed wordt aan: -------------------a.

een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel Sb van deAlgemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats -tredende bepaling, met een gelijksoortige doelstelling, of------

b.

een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend hetalgemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. ----

18.5.

Gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening blijven de boeken, ---bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging berusten onder -degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. ----------

Artikel 19.------------------------------Siotbepalinq.-----------------------------Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op eenendertig december -----tweeduizendvijftien. --------------------------Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift na verloop van het eerste boekjaar. --EINDE STATUTENWIJZIGING
.--------------------------------------Slotakte. ------------------------------De comparant is mij, notaris, bekend. --------------------
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WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofdvan deze akte vermeld. ------------------------Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het gevenvan een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in testemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. --------Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en -onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend,

om dertien uur en vijftig minuten.-

Volgt ondertekening.

UITGEGEVENVOOR AFSCHRIFT
door mij, mr. René Albertus Spit, notaris,
als waarnemer van mr. Cornel is Adrianus de Zeeuw,
notaris te 's-Gravenhage, op heden, 23 december 2015

