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VERENIGING
STATUTENWIJZIGING

l.

voormij,mr. Kees
zes,verschijnt
Heden,twintigapriltweeduizend
Hendrikus
JosefFlink,notariste Utrecht
juni
op zesentwintig
1. mevrouwLoesieWillems,geborente Amsterdam
wonendete 2061TE Bloemendaal,
negentienhonderd
eenenvijftig,
ldentiteitskaartnummer:
Kleverlaan
97,gehuwd,Nederlandse
tc4008868:
Bos,geborente Delftop zevendecember
2. mevrouwWilhelmina
negentienhonderd
vierenzeventig,
wonendete 7914RT
Noordscheschut,
Drostenraai
31,ongehuwd(zondergeregistreerd
partnerschap),
Nederlandse
ldentiteitskaartnummer:
1D80581
29,
penningmeester
respectievelijk
van de
alsvoorzitter
te dezenhandelend
vereniging
en als zodanigop grondvanartikel18 lid4
hiernagenoemde
vande statutenvandie vereniging
bevoegdtot hetverlijdenvan de
onderhavige
akte
De comparanten
verklaren:
- dat de algemenevergadering
gevestigde
vande te Amsterdam
Galeidoscoop
vereniging
metvolledigerechtsbevoegdheid:
LandeliikeVerenigingvoor Mensenmet een Meervoudiqe
Persoonliikheidof AndereDissociatieveStoornissen,metadreste
Stationsplein
6, op dertiendecember
3818LE Amersfoort,
statutenwijziging;
tweeduizend
drieheeftbeslotentot de onderhavige
- dat van hetgemeldebesluitvan de algemene
vergadering
blijktuit eenaandezeaktegehechtgeschrift;
- dat de vereniging
is opgericht
op zes meinegentienhonderd
vierennegentig
en is aangegaan
vooronbepaalde
tUd;
- dat de vereniging
nummer
40.538.536
is
ingeschreven
in
onder
te Amsterdam;
voormeldeKamervan Koophandel
- dat de statutenhet laatstzijngewijzigdop de vijfentwintigste
maart
negentienhonderd
achtennegentig
;
- dat genoemdbesluittot statutenwijziging
conformartikel18 van de
is genomen;
statutenvande vereniging
- dat de vereniging
ingevolge
en ter uitvoering
vanvoormeldbesluittot
met ingangvan hedenwordtgeregeerd
doorde
statutenwijziging
navolgende
statuten:
NAAM
ry

LandeliikeVereniging
Devereniging
draagtde naam:Galeidoscoop.
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voor Mensenmet een DissociatieveStoornis.
ZETEL
Artikel 2.
Zij heefthaarzetelte Amersfoort.
DOEL
Artikel 3.
1. De vereniging
heeftten doel:
persoonlijkheid
of anderen
a. Mensenmeteen meervoudige
metelkaarin contactbrengenvoor
dissociatieve
stoornissen
(h)erkenning.
wordenverstaan:
stoornissen
Onderdissociatieve
fugue,
dissociatieve
amnesie,dissociatieve
is (DIS),en
is, dissociatieve
identiteitsstoorn
depersonalisatiestoorn
(DSNAO).
omschreven
dissociatieve
stoornisnietanderszins
met
stoornis.
b. Belangenbehartigen
van mensen eendissociatieve
tussenclidnten
c. De discussie
omtrentdissociatieve
stoornissen
hulpverlening
te bevorderen.
gevenaan instellingen,
instanties
en personendie te
d. Voorlichting
makenhebbenen/ofkrijgenmetmensenmetdissociatieve
stoornissen.
stoornissen
en op hetnaarbuiten
e. Hettaboeronddissociatieve
brengenhiervante doorbreken.
2. Zij trachtdit doelondermeerte bereikendoor:
a. Hetmetelkaarin contactbrengenvan mensenmeteen
dissociatieve
stoornis,
doormiddelvan regionale
internetforums,
en anderegedigende
contactbijeenkomsten,
middelen.
en advies.
b. Hetgevenvanvoorlichting
c. Interneen externedeskundigheidsbevordering.
van publicaties
en workshops.
d. Hetverzorgen
professionele
hulpverlening.
e. Doorverwijzen
naargoede
f. Het uitgevenvan een periodiek.
VERMOGEN
Artikel 4.
Hetvermogenvan de vereniging
zalwordengevormddoor:
- bijdragen
van de gewoneleden,partnerleden,
vriendenleden
en
donateurs:
- subsidies
en donaties:
- schenkingen,
erflatingen
en legaten;
- inkomsten
wegensverleende
dienstenof andereactiviteiten;
- alleanderewettelijktoegestane
verkrijgingen
van baten.
LEDEN
Artikel5.
vriendenleden
en
1. De vereniging
kentgewoneleden,partnerleden,
hiernatezamen:leden.
donateurs,
tenzijhiernaandersaangegeven
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4.

5.
6.

7.

Gewoneledenzrlnzrydie hetdoelvande vereniging
Caleidoscoop
onderschrijven
en die eendissociatieve
stoornishebben,danwel zich
daarinherkennen
en diezichbij het bestuurhebbenaangemeld
en als
zodanigdoorhetbestuurzijntoegelaten.
Partnerfeden
zijnzij die zichtezamen
meteen lid en als partnervan
dat lid bij het bestuurhebbenaangemeld
en alszodanigdoorhet
bestuurzijntoegelaten.
Vriendenleden
zijndie doorhetvriendenlidmaatschap
de vereniging
en de doelstelling
ondersteunen,
die zichbij het bestuuralszodanig
hebbenaangemeld
en als zodanigdoorhetbestuurzijntoegelaten,
en
jaarlijks
die
aande vereniging
een geldelijke
bijdragegevenwaarvan
de minimalegroottedoorde algemene
vergadering
is vastgesteld.
Hetlidmaatschap
is persoonlijk
en mitsdiennietoverdraagbaar,
noch
vatbaarom doorerfopvolging
te wordenverkregen
Hetbestuurhoudteen registerwaarinde namenen adressenvan alle
leden-zijn
' J " opgenomen
-rv
Hetbestuurbeslistomtrentde toelating
van leden.

EINDEVAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6.
1. Hetlidmaatschap
eindigt:
a . doorde doodvanhetlid;
b . dooropzegging
van het lid;
c. dooropzegging
namensde vereniging.
Dezekangeschieden
wanneereen lid heeftopgehouden
aande vereisten
voorhet
lidmaatschap
brjde statutengesteldte voldoen,wanneerhij zijn
jegensde vereniging
verplichtingen
nietnakomt,alsookwanneer
redelijkerwijs
vande vereniging
nietgevergdkanwordenhet
lidmaatschap
te latenvoortduren;
d . doorontzetting.
Dezekanalleenwordenuitgesproken
wanneer
een lid in strijdmetde statuten,reglementen
of besluiten
der
vereniging
handelt,of de vereniging
op onredelijke
wijze
hanadaalf

geschiedt
2 . Opzegging
namensde vereniging
doorhetbestuur.
3 . Opzegging
van het lidmaatschap
doorhet lid of doorde vereniging
kanslechtsgeschieden
tegenheteindevaneenverenigingsjaar
en
met inachtneming
vaneenopzeggingstermijn
vantenminste
66n
kalendermaand.
Echterkanhet lidmaatschap
onmiddellijk
worden
be€indigd
indienvan de vereniging
of het lid redelijkerwijs
nietgevergd
kanwordenhet lidmaatschap
te latenvoortduren.
Indieneen
opzegging
niettijdigheeftplaatsgehad,
loopthet lidmaatschap
doortot
heteindevan heteerstvolgende
boekjaar.
4. Onmiddellijke
beeindiging
van hetlidmaatschap
dooropzegging
is
vooreen lidvoortsmogelijk:
a. binnen66n maandnadateen besluitwaarbijde rechtenvan de
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zijnverzwaard
aan het lid
ledenzijnbeperktof hunverplichtingen
het besluitis alsdannietop
bekendis gewordenof is meegedeeld,
nietbevoegddoor
Een
lid
is
evenwel
lid
van
toepassing.
dat
van geldelijke
opzegging
een besluitwaarbijde verplichtingen
te zijnenopzichteuit te sluiten;
aardvan de ledenztlnveran'taard
van de
b. binneneen maandnadateen besluittot omzetting
of tot fusieaan hemis
vereniging
in een andererechtsvorm
meegedeeld
geschiedt
doorhetbestuur.
uit het lidmaatschap
5 . Ontzetting
van het lidmaatschap
doorde
6 . Vaneen besluittot opzegging
nietgevergd
van de vereniging
vereniging
op gronddat redelijkerwijs
van
laten
voortduren
en
een besluit
kanwordenhet lidmaatschap
te
binneneen
uit het lidmaatschap
staatde betrokkene
tot ontzetting
van het besluitberoep
van de kennisgeving
maandna de ontvangst
vergaderingHrjwordtdaartoeten spoedigste
openop de algemene
van hetbesluitmetopgavevan redenenin kennisgesteld.
schriftelijk
de beroepstermijn
en hangendehet beroepis het lid
Gedurende
periodedat een lidgeschorstis, kunnende aan
geschorst.
Gedurende
verbonden
rechtennietwerdenuitgeoefend.
het lidmaatschap
eindigt,
in de loopvan eenverenigingsjaar
7. Wanneerhet lidmaatschap
jaarlijkse
geheel
voor
het
verschuldigd.
bijdrage
blijftdesniettemin
de
JAARLIJKSEBIJDRAGEN
Artikel7.
zijngehouden
tot
en de vriendenleden
1. De gewoneleden,partnerleden
die doorde algemene
het betalenvan eenjaarlijksebijdrage,
zalwordenvastgesteld.
vergadering
tijdensde jaarvergadering
gevallengeheleof gedeeltelijke
2. Hetbestuuris bevoegdin bijzondere
van de verplichting
tot het betalenvan een bijdragete
ontheffing
verlenen.
BESTUUR
Artikel8.
negenpersonen.
drieen maximaal
1. Hetbestuurbestaatuitminimaal
uitminimaal
van hetbestuurmoet,indienmogelijk,
2. De samenstelling
twee/derdegewoneledenbestaan
wordendoorde algemene
vergadering
uit de leden
3. De bestuurders
vande vereniging
benoemd
.
. PERIODIEK
LIDMAATSCHAP
EINDEBESTUURSLIDMAATSCHAP
SCHORSING

Artikel 9.
tijd is benoemd,
ookwanneerhijvooreen bepaalde
1. Elkbestuurslid,
worden
ontslagen
of
kante allentijdedoorde algemenevergadering
geschorst.
Eenschorsing
die nietbinnendriemaandengevolgdwordt
dooreenbesluittot ontslag,eindigtdoorhetverloopvan die termijn.
vergadering
Hetbesluitvan de algemene
tot ontslagvan een
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van
kanslechtswordengenomenmeteenmeerderheid
bestuurslid
stemmender
twee/derdevan hetaantalgeldiguitgebrachte
aanwezigen

af,
2 . Efkbestuurslid
treedtuiterlijktweejaar nahaarlztlnbenoeming
De
volgenseen doorhetbestuurop te makenroostervan aftreding.
is herkiesbaar;
wie in eentussentijdse
vacatureworden
aftredende
in.
benoemd,neemtop het roosterde plaatsvanhaarlzijnvoorganger
het
een
vacature,
dan
wijst
bestuur
een
3. Ontstaater tussentijds
plaatsvervanger
plaatsvervanger
blijfin
aan.De aldusaangewezen
welkein de
algemeneledenvergadering,
functietot de eerstvolgende
vacaturemoetvoorzien.
4. Hetbestuurslidmaatschap
eindigtvoorts:
vande vereniging;
a . doorheteindigenvan hetlidmaatschap
geschiedt
mitsdit schriftelijk
en met inachtneming
b . doorbedanken,
vaneen opzeggingstermijn
van driemaanden.
c. ontslagop grondvan artikel298 boek2 vanhet Burgerlijk
Wetboek:
d. doorroyement.
. BESLUITVORMING
VAN HETBESTUUR
BESTUURSFUNCTIES
Artikel 10.
van hetbestuurwordtvanuithet bestuurgekozen.De
1. De voorzitter
de functiesvan secretaris
overigefuncties,in iedergevalomvattende
wordendoorde ledenvan hetbestuurvande
en penningmeester,
kanmeer
vereniging
in onderling
overlegverdeeld.Eenbestuurslid
dan66nfunctiebekleden
Van
hetverhandelde
in elkevergadering
wordendoorde secretaris
2.
worden
notulenopgemaakt,
die doorde voorzitter
en de secretaris
In afwijking
van hetgeende wet
vastgesteld
en ondertekend.
omtrentde
bepaalt,is hetoordeelvan de voorzitter
dienaangaande
en de inhoudvaneenbesluitnietbeslissend.
totstandkoming
de vergaderingen
kunnennadereregelenaangaande
3. Bij reglement
van en de besluifuorming
doorhetbestuurwordengegeven.
. VERTEGENWOORDIGING
BESTUURSTAAK
Artikel11.
volgensde statutenis het bestuurbelast
1. Behoudens
de beperkingen
met hetbesturenvan de vereniging.
voorhet beleidvan de vereniging.
2. Hetbestuuris eindverantwoordelijk
benedende drieis gedaald,blijfthet
3. Indienhetaantalbestuursleden
bestuurbevoegd.Hetis echterverplichtzo spoedigmogelijkeen
waarinde voorziening
in de open
vergadering
te beleggen
algemene
plaatsof de openplaatsenaande ordekomt
van de algemene
vergadering
4. Hetbestuuris, mitsmetgoedkeuring
bevoegdtot:
a. het aangaanvan geldleningendan wel anderefinanciEle
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verplichtingen;
zichals
waarbijde vereniging
b. hetaangaanvan overeenkomsten
verbindt,zichvooreenderde
medeschuldenaar
borgof hoofdelijk
voorde schuldvan een
sterkmaaktof zichtot zekerheidsstelling
tot het kopen,
derdeverbindtalsmedevan overeenkomsten
verkopenen bezwaren
van registergoederen.
voorde
verantwoordelijk
5. Tevensis het bestuurvan de vereniging
Tot de
vande vereniging.
dagelijkse
leidingvande werkzaamheden
takenvan het bestuurbehorenin iedergeval:
genomendoorde algemene
van besluiten
a. het uitvoeren
vergadering;
hurenof verhurenvan
bezwaren,
b. het kopen,vervreemden,
registergoederen;
hurenof verhurenvan roerendezaken;
c. het kopen,vervreemden,
waaronder
metde
d. hetvoerenvan overlegen onderhandelingen,
subsidiegever;
vooreengoedeinterneen externecommunicatie;
e. hetzorgdragen
van de bewaking
van de doorde algemene
f . hetzorgdragen
vergadering
vastgestelde
begroting.
het in de laatstevolzinvan hetvorigelid bepaalde
6. Onverminderd
wordtde vereniging vertegenwoordigd:
gezamenlijk,
a. doorallebestuursleden
gezamenlijk.
Zij kunnenzich
en secretaris
b. doorde voorzitter
gemachtigde
doen
daarbijdooreenschriftelijke
vertegenwoordigen
- REKENING
EN VERANTWOORDING
JAARVERSLAG
Artikel12.
looptvan 66njanuaritot en meteenen dertig
1. Hetverenigingsjaar
december
van de vereniging
2. Hetbestuuris verplichtvande vermogenstoestand
zodanigeaantekeningen
te houdendat daaruitte allentijdehaar
rechtenen verplichtingen
kunnenwordengekend.
3. Hetbestuurbrengtbinnendriemaandenna afloopvan hetboekjaar
en
zijnjaarverslag
uit overde gangvanzakenbinnende vereniging
overhetgevoerdebeleiden legteen balansen een staatvan baten
aande vergadering
over.Dezestukken
en lastenmettoelichting
ontbreekt
de ondertekening
wordenondertekend
doorde bestuurders;
van 66nof meerhunnerdanwordtdaarvanonderopgaafvan redenen
meldinggemaakt.
goedkeuren
4 . Hetbestuurlaatdoorexternedeskundigen
hetjaarverslag
goedkeuring
verantwoording
aan
de
leden.
af
en legthieroverna
vergadering
uitde
5 . Indiendit nietmogelijkis benoemtde algemene
vantenminste
die geendeel
ledeneen kascommissie
tweepersonen,
van het bestuur.De commissie
onderzoekt
de
mogenuitmaken
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van het bestuuren brengtaande
rekeningen verantwoording
uit.
vergadering
verslagvan haarbevindingen
algemene
vande rekeningen verantwoording
bijzondere
6. Vereisthetonderzoek
zich,
met
kennis,dankande kascommissie
boekhoudkundige
dooreen
vande algemeneledenvergadering,
toestemming
is
verplicht
Het
bestuur
aande
deskundige
doenbijstaan.
te verschaffen,
kascommissie
alledoorhaargewensteinlichtingen
haardesgewenst
de kasen de waardente vertonenen inzagevan de
te geven.
boekenen bescheiden
dervereniging
kante allentijdedoorde algemene
7. De lastvan de kascommissie
van
vergadering
wordenherroepen,
dochslechtsdoorde benoeming
een anderekascommissie
de bescheiden
bedoeldin de leden2,3 en 4
8. Hetbestuuris verplicht
zevenjaar langte bewaren
d6chargeert
van hetjaarverslag
en de verantwoording
9. Goedkeuring
het bestuur
wordt
10. Indiende goedkeuring
vande rekeningen verantwoording
geweigerd,
neemtde algemene vergaderingal die maatregelenwelke
nodiggeachtworden.
doorhaarin het belangvande vereniging
VERGADERING
ALGEMENE
Artikel 13.
vergadering
komenin de vereniging
alle
1. Aande algemene
toe,die nietdoorde wet of de statutenaan het bestuur
bevoegdheden
zijnopgedragen
- de jaarvergadering
vergadering
2. Jaarlijks
wordteen algemene
gehouden.
komenondermeer
aande orde:
In de jaarvergadering
jaarverslag
bedoeldin
a. het
en de rekeningen verantwoording
artikel12 methetverslagvande aldaarbedoeldecommissie
voorhet
van de in artikel12 genoemde
commissie
b. de benoeming
volgendeverenigingsjaar;
in eventuele
vacatures;
c. voorziening
van hetbestuurof de leden,aangekondigd
bij de
d . voorstellen
voor
vergadering
oproeping de
wordengehoudenzo dikwijlshet
vergaderingen
3 . Anderealgemene
bestuurdit wenselijkoordeelt.
verzoekvantenminste
eenzodanig
4 . Voortsis hetbestuurop schriftelijk
gedeelte
van een/tiende
aantalledenals bevoegdis tot het uitbrengen
van eenalgemene
der stemmenverplichttot het bijeenroepen
vergadering
op eentermijnvan nietlangerdanvierwekenna
indiening
van hetverzoek.lndienaan hetverzoekbinnenveertien
zelftot die
dagengeengevolgwordtgegeven,kunnende verzoekers
kunnen
De
verzoekers
alsdan
anderen
dan
bijeenroeping
overgaan.
en met het
belastenmetde leidingvan de vergadering
bestuursleden
van de notulen
opstellen
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TOTDEALGEMENE
VERGADERING
TOEGANGEN
STEMRECHT
ry

hebbende gewoneledenen
1. Toegangtot de algemenevergadering
partnerleden
zijn
alsmededegenendie doorde algemenevergadering
uitgenodigd
gewoneleden/partnerleden
en
Geentoeganghebbengeschorste
geschorstebestuursleden
2. Overtoelatingvan anderedan in lid 1 bedoeldepersonenbeslistde
algemenevergadering
- NOTULENVAN DE ALGEMENE
VOORZITTERSCHAP
VERGADERING
Artikel15.
van de algemene
1. De vergaderingen
wordengeleiddoorde voorzitter
vergadering.
Ontbreekt
de voorzitter,
dantreedt66nder andere
bestuursleden
doorhetbestuuraante wijzenals voorzitter
op.Wordt
voorzien,danvoorzietde
ook op dezewijzenietin hetvoorzitterschap
vergadering
daarinzelve
in elkevergadering
wordendoorde secretaris
2. Van hetverhandelde
of
persoon
een anderdoorde voorzitter
daartoeaangewezen
notulen
gemaakt,die doorde voorzitter
en de notulistwordenvastgesteld
en
ondertekend.
Zqdie de vergadering
bijeenroepen
kunneneen
proces-verbaal
van hetverhandelde
notarieel
doenopmaken.De
inhoudvan de notulenof van hetproces-verbaal
wordtter kennisvan
de ledengebracht.
VERGADERING
BESLUITVORMING
VAN DEALGEMENE
Artikel 16
1J-tet ter algemene
vergadering
uitgesproken
oordeelvan de voorzitter
geldt
Hetzelfde
omtrentde uitslagvan eenstemmingis beslissend.
gestemdwerd
voorde inhoudvan eengenomenbesluitvoorzover
niet
vastgelegd
voorstel.
overeen
schriftelijk
van het in heteerstelid
2. Wordtechteronmiddellijk
na het uitspreken
bedoeldoordeelde juistheiddaarvanbetwist,danvindteen nieuwe
stemmingplaats,wanneerde meerderheid
dervergadering
of, indien
geschiedde,
de oorspronkelijke
stemmingniethoofdelijk
of schriftelijk
een stemgerechtigde
aanwezige
dit verlangt.Doordezenieuwe
van de oorspronkelijke
stemmingvervallen
de rechtsgevolgen
stemming
de statutenof de wet nietandersbepalen,wordenalle
3. Voorzover
genomenmetvolstrekte
besluiten
vande algemene
vergadering
meerderheid
vande uitgebrachte
stemmen.
4 . Blancostemmenwordenbeschouwd
als niette zijnuitgebracht.
van personenniemandde volstrekte
5 . Indienbij eenverkiezing
meerderheid
heeftverkregen,
heefteentweedestemming,
of ingeval
van een bindende
voordracht
eentweedestemmingtussende
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plaats.
voorgedragen
kandidaten,
meerderheid
verkregen, Heeftalsdanwederniemandde volstrekte
plaats,totdathetzij66n persoonde
danvindenherstemmingen
heeftverkregen,hetzijtussentweepersonen
volstrektemeerderheid
is gestemden de stemmenstaken.
(waaronder
nietis begrepende tweede
Bijgemeldeherstemming
wordttelkensgestemdtussende personen,
op wie hij de
stemming)
de
voorafgaande
stemmingis gestemd,evenweluitgezonderd
persoon,op wie bij die voorafgaande
aantal
stemminghetgeringste
stemmenis uitgebracht.
ls bij die voorafgaande
stemminghetgeringste
aantalstemmenop
meerdan66n persoonuitgebracht,
danwordtdoorlotinguitgemaakt,
op wievan die personenbij de nieuwestemminggeenstemmenmeer
kunnenwordenuitgebracht.
tussentweepersonen
de stemmenstaken,
Ingevalbij eenstemming
beslisthet lotwie van beidenis gekozen.
6. Indiende stemmenstakenovereenvoorstelnietrakendeverkiezing
van personen,
dan is hetverworpen.
geschieden
mondeling,
tenzijde voorzitter
een
7 . Allestemmingen
gewenstachtof 66nder stemgerechtigden
zulks
schriftelijke
stemming
voorde stemming
verlangt.Schriftelijke
stemminggeschiedtbij
geslotenbriefjes.Besluitvorming
is
bij acclamatie
ongetekende,
hoofdelijke
stemmingverlangt.
mogelijk,
tenzijeen stemgerechtigde
8 . Eeneenstemmig
besluitvan alleleden,ookal zijndezennietin een
van het bestuur vergadering
bijeen,heeft,mitsmetvoorkennis
genomen,dezelfdekrachtalseen besluitvande algemene
vergadering
vergadering
9 . Zolangin eenalgemene
alleledenaanwezigof
wordengenomen,
vertegenwoordigd
zijn,kunnengeldigebesluiten
mitsmetalgemenestemmen,
omtrentalleaande ordekomende
- dus medeeenvoorsteltot statutenwijziging
of tot
onderwerpen
plaatsgehadof is dezeniet
ontbindingookal heeftgeenoproeping
wijzegeschiedof in enigandervoorschrift
op de voorgeschreven
of eendaarmee
omtrenthetoproepenen houdenvanvergaderingen
formaliteit
nietin achtis genomen.
verbandhoudende
STATUTENWIJZIGING
Artikel17.
kangeenverandering
worden
1. In de statutenvande vereniging
gebrachtdandooreen besluitvan de algemene
waartoe
vergadering,
is opgeroepen
metde mededeling
dat aldaarwijzigingvan de statuten
woordelijk
zal wordenvoorgesteld
en hetvoorsteltot statutenwijziging
is
in de oproepingsbriefopgenomen.
van
tot de algemene
vergadering
ter behandeling
2. Zy diede oproeping
hebbengedaan,moetentenminste
hetvoorsteltot statutenwijziging
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vijfdagenvoorde vergadering
eenafschriftvan datvoorstelwaarinde
is opgenomen,
voorgedragen
wijzigingwoordelijk
op eendaartoe
geschikteplaatsvoorde ledenter inzageleggentot na afloopvan de
wordtgehouden
dagwaaropde vergadering
vande
3. Eenbesluittot statutenwijziging
behoefttenminste
twee/derde
stemmen
uitgebrachte
4. Eenstatutenwijziging
treedtnietin werkingdan nadathiervaneen
Tot hetdoenverlijdenvande akteis
notariEle
akteis opgemaakt.
iederbestuurslid
vande vereniging
bevoegd.
afschriftvan de
5. De ledenvan het bestuurzijnverplichteen authentiek
wijzigingalsmedede gewijzigde
statutenneerte leggenbij de Kamer
van Koophandel
binnenwelkergebiedde stichtinghaarzetelheeft. ONTBINDING
Artikel18.
1. De vereniging
kanwordenontbonden
dooreenbesluitvande
afgemene
vergadering.
Hetbepaalde
in de leden1,2 en 3 vanhet
voorafgaande
artikelis van overeenkomstige
toepassing.
2. Hetbatigsaldona vereffening
zalwordenaangewend
voordoorde
vastte stellenbij het
algemene
vergadering
te bepalendoeleinden,
besluittot ontbinding,
welkedoeleinden
hetmeestmet hetdoelvan de
vereniging
overeenstemmen.
voorzoverdit tot
3. Na de ontbinding
blijftde verenigingvoortbestaan
vereffening
van haarvermogennodigis. Gedurende
de vereffening
blijvende bepalingenvan de statutenvoor zoveelmogelijkvan kracht.
In stukkenen aankondigingen
die van de vereniginguitgaan,moet

aande naamwordentoegevoegd
de woorden"in liquidatie".
HUISHOUDELIJKREGLEMENT
Artikel 19.
kaneen huishoudelijk
1. De algemenevergadering
reglement
vaststellen.
reglement
magnietin strijdzijnmetde wet,ook
2. Hethuishoudelijk
geen
waardie
dwingendrechtbevat,nochmetde statuten.
reglement
magalleengewijzigd
wordenmet
3. Hethuishoudelijk
van de algemene
vergadering.
toestemming
De comparanten
zijnmij,notaris,bekend.

Verderheb ik, notaris,de zakelijkeinhoudvan de akte meegedeeldaan
de comparantenen daaropeen toelichtinggegeven,inclusiefde uit de

gevolgen.
inhoudvan de aktevoortvloeiende
verklaren
van de inhoudvande aktete hebbenkennis
De comparanten
genomenen daarmeein te stemmen.
Tevensverklaren
de comparanten
uitdrukkelijk
in te stemmenmetde beperktevoorlezing
vande akte.
Dadelijkna beperktevoorlezing
is de aktedoorde comparanten
en door
mij,notaris,ondertekend
De akteis verledente Utrechtop de datumaan hetbeginvan dezeakte
l r l r J ' 1 . - r - l
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vermeld.
Volgtondertekening.
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