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2021V24126
STATUTENWIJZIGING

ONTWERP
d.d. 30 september 2021
De Deimpt 6
1132 JV Volendam
tel. 0299 369511
info@feitsmaverhagen.nl

Heden, *,
verschenen voor mij, mr. Elisabeth Maria Verhagen, notaris met plaats van vestiging
de gemeente Edam-Volendam:
*
handelend als gevolmachtigde van:
**, die bij het geven van de volmacht handelt als aangewezen gevolmachtigd
bestuurslid van Vereniging Oud Edam, Achterhaven 105, 1135 XT Edam,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
40624697, hierna te noemen: “de vereniging”.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:
Huidige statuten
De statuten van de vereniging zijn vastgesteld bij akte op vier en twintig juli
negentienhonderd negen en zeventig voor de destijds te Edam standplaats
hebbende notaris J.B.Uyt den Bogaard bij plaatsvervanging verleden.
Bij akte op zestien maart negentienhonderd negen en negentig verleden voor de
ondergetekende notaris zijn de statuten van de vereniging gedeeltelijk gewijzigd, en
bij akte verleden op tien november tweeduizend drie voor mr.Abraham Hendrik
Sybrandus Thesingh, notaris met plaats van vestiging de gemeente EdamVolendam, zijn de statuten van de vereniging voor het laatst gewijzigd.
Besluit tot statutenwijziging
In de op ** te Edam gehouden ledenvergadering van de vereniging is aan de orde
geweest een voorstel tot statutenwijziging.
Op genoemde vergadering is met **[algemene stemmen] OFWEL **[met een
meerderheid van * van de uitgebrachte stemmen] besloten tot wijziging van de
statuten zoals nader zal worden omschreven.
Notulen
Van het verhandelde op de ledenvergadering blijkt uit de aan deze akte te hechten
notulen (BIJLAGE).
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaart de verschenen persoon dat de
statuten der vereniging vanaf vandaag vastgesteld worden als volgt:
STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: "Vereniging Oud Edam" en werd opgericht op
negentien oktober negentienhonderddrieënveertig.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Edam-Volendam.
Doel
Artikel 2
De vereniging stelt zich ten doel het stedenschoon van Edam en omgeving te
bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen, het gevoel voor het
eigen karakter van de gemeente bij haar ingezetenen te ontwikkelen en de
plaatselijke geschiedenis te bestuderen en vast te leggen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Het belangengebied betreft het gebied van de gemeente Edam-Volendam
(uitgezonderd de bebouwde kom van Volendam) en het gebied van de voormalige
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gemeente Zeevang (vanaf een januari tweeduizend zestien (01-01-2016) met de
gemeentelijke herindeling onderdeel van de gemeente Edam-Volendam) tot de
Kerkesloot (nabij Middelie) en Axwijk. Het belangengebied is gearceerd aangegeven
op de aan deze akte gehechte kaart, welke door de comparant ter waarmerking is
ondertekend.
Wat betreft de oude kom van Edam maakt de vereniging zich sterk voor individuele
panden en objecten zoals bruggen; en voor de kwaliteitsbewaking van de openbare
ruimte zoals straten, pleinen, openbaar groen, groenstroken en de vesting, die als
geheel een rijksmonument is en ook als zodanig behandeld moet worden. Tevens
stelt de vereniging zich ten doel het beschermen, handhaven, verdedigen en
versterken van de stadsstructuur en de stedenbouwkundige samenhang in haar
cultuurhistorische context, zoals omschreven bij de aanwijzing tot Rijks-Beschermd
Stadsgezicht (23 augustus 1977, MMA/Mo 190490 I).
De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel onder andere
door:
1. Het houden van vergaderingen.
2. Het beschermen, waaronder het voorkomen van afbraak, van- alsmede het
bevorderen tot een goede instandhouding, restauratie en/of renovatie van
historisch en/of architectonisch waardevolle gebouwen, waaronder
monumenten, panden en stadsgezichten die van bijzondere betekenis zijn en
gelegen zijn in het belangengebied. Voor de betekenis van de begrippen
renovatie en restauratie is bepalend hetgeen daaromtrent is vastgesteld in de
nationale beoordelingsrichtlijn nummer 5020 van het Nationaal Restauratie
Centrum te Amsterdam, zoals deze richtlijn of een daarvoor in de plaats
getreden richtlijn luidt ten tijde dat bedoelde betekenis dient te worden
vastgesteld.
3. Het beschermen en bewaken van de kwaliteit van de openbare ruimten in
Edam, waaronder mede begrepen moet worden: bewaken van de
stedenbouwkundige structuur en de kwaliteit van de openbare ruimten in Edam,
waaronder mede begrepen de rooilijnen, straatprofielen, bestratingen en
stoepen, sluizen en bruggen, groenvoorzieningen, grachten en vaarten,
vestingwerken, straatmeubilair, beschoeiingen en walmuren, verlichting en
reclame uitingen.
4. Het beschermen en bevorderen van een goede instandhouding van cultuur
historische, natuur en landschappelijke waarden zoals beplantingen, wegen,
watergangen, dijken en in het bijzonder de monumentale zeedijken in het
belangengebied.
5. Het beveiligen en bevorderen van het natuurschoon en het karakteristieke open
waterlandse landschap in het belangengebied.
6. Het verkrijgen en in goede staat behouden van roerende zaken, op de historie
van Edam, gemeente Edam-Volendam, betrekking hebbende.
7. Het in eigendom verkrijgen, vervreemden en beheren van historisch en/of
architectonisch waardevolle gebouwen, waaronder monumenten en beeld
bepalende panden alsmede historische tuinen in het belangengebied.
8. Het uitgeven van een periodiek.
9. Het verzamelen en uitgeven van gegevens, de geschiedenis van het
belangengebied betreffende.
10. Het aanleggen van een inventaris van de nog bestaande bouw en kunstwerken
uit vroeger tijden.
11. Het geven van adviezen en zo nodig geldelijke steun ter bereiking van
bovenvermelde doelen.
12. Het (laten) procederen voor en/of namens de vereniging.
13. Alle andere middelen welke bevorderlijk kunnen zijn ter bereiking van het doel
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van de vereniging.
Artikel 3
1. De vereniging beoogt niet het maken van winst.
2. Bestuursleden en commissie- of werkgroepleden ontvangen geen beloning voor
hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de in het belang van de vereniging
gemaakte kosten.
Duur
Artikel 4
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
Lidmaatschap
Artikel 5
1. De vereniging bestaat uit gewone leden, ereleden, leden van verdienste en
begunstigende leden.
2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in
artikel 6 bepaalde.
3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de
vereniging, door de algemene ledenvergadering daartoe zijn benoemd.
4. Leden van verdienste zijn zij, die wegens hun bijzondere inzet voor de
vereniging, op voorstel van het bestuur, door de algemene ledenvergadering
daartoe zijn benoemd.
5. Begunstigende leden zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het
storten van een jaarlijkse contributie die een veelvoud is van de jaarlijkse
contributie van een gewoon lid en die als zodanig door het bestuur zijn
toegelaten.
Artikel 6
1. Over de toelating van gewone leden beslist het bestuur.
Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot
toelating besluiten.
2. Ereleden en leden van verdienste worden op voorstel van het bestuur of van
tenminste tien leden door de algemene ledenvergadering benoemd.
3. Begunstigend lid kan men worden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur,
dat over de toelating beslist.
In de aanmelding moet het bedrag van de jaarlijkse contributie worden
medegedeeld.
4. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden
zijn opgenomen.
Artikel 7
Het lidmaatschap is hoogst persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar
om door erfopvolging te worden verkregen.
Beëindiging lidmaatschap
Artikel 8
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. voor wat betreft een rechtspersoon wanneer zij ophoudt te bestaan;
c. door opzegging door het lid;
d. door opzegging door de vereniging;
e. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het
einde van het verenigingsjaar.
Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke vóór de eerste
december in het bezit van de secretaris moet zijn.
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Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door
tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan tegen het einde van
het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van
een opzeggingstermijn van vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling
schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn
geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, voorts wanneer
het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten voor het
lidmaatschap gesteld, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt schriftelijk met opgave van de reden(en).
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt
of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste
van het besluit, met opgave van reden(en) in kennis stelt.
De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de
kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Het besluit der algemene ledenvergadering tot ontzetting zal moeten worden
genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige
stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar om welke reden
of oorzaak ook, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel
door het lid verschuldigd.
Geldmiddelen en andere baten
Artikel 9
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de gewone en
de begunstigende leden, subsidies, erfstellingen, legaten, schenkingen en
andere baten.
2. Ieder gewoon lid betaalt een jaarlijkse contributie waarvan het bedrag wordt
vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Het bestuur kan in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing
verlenen van de verplichting tot het betalen van deze jaarlijkse contributie.
Bestuur
Artikel 10
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, die uit hun midden
een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een archivaris
aanwijzen. Het bestuur bestaat bij voorkeur uit een oneven aantal personen.
De voorzitter wordt door de ledenvergadering in functie benoemd.
Een bestuurslid kan meer dan een der genoemde functies tegelijkertijd
bekleden.
2. De bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergaderingen uit
de gewone leden van de vereniging.
3. De verkiezing tot bestuurslid geschiedt bij stemming over de voorgestelde
kandidaten in een algemene ledenvergadering.
Door het bestuur wordt voor elke vacature een kandidaat gesteld.
4. Door tenminste tien stemgerechtigde leden kan eveneens voor elke vacature
één kandidaat worden gesteld mits deze kandidaatstelling uiterlijk drie
werkdagen voor de dag van de vergadering in het bezit van het bestuur is.
Indien voor een vacature slechts één kandidaat is gesteld, wordt de gestelde
kandidaat geacht te zijn benoemd, tenzij deze bindende voordracht door de
algemene ledenvergadering wordt opgeheven met een meerderheid van ten
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minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien
zij daartoe termen aanwezig acht gezien de wijze van bestuursuitoefening van
betrokkene.
Voor een vergaderingsbesluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste
twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
6. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit
schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.
In tussentijdse vacature voorziet het bestuur naar eigen inzicht tot aan de
volgende algemene ledenvergadering.
7. Elk bestuurslid treedt af uiterlijk drie jaar na zijn benoeming volgens een door
het bestuur op te maken rooster.
De aftredende is terstond herkiesbaar.
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats
in van zijn voorganger.
Bestuurstaken
Artikel 11
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd, hetzij door de
voorzitter, hetzij door twee andere bestuursleden.
De bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen
vertegenwoordigen.
2. Indien het aantal bestuurders beneden drie is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd.
Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
ledenvergadering bijeen te roepen waarin de voorziening in de ontstane
vacature(s) aan de orde komt.
In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de
overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige
bestuurder wordt de vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe
door de algemene ledenvergadering steeds moet zijn aangewezen.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid
dat
a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen
onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
b. de bestuurder is geschorst.
5.
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4.
5.

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
van zijn taak te doen uitvoeren door permanente- en/of ad hoc commissies en
werkgroepen, waarvan de leden worden benoemd door het bestuur.
Van de commissies of werkgroepen dient een bestuurslid deel uit te maken, bij
voorkeur als voorzitter.
De taak, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie of werkgroep
worden zo mogelijk schriftelijk vastgelegd en aan de leden kenbaar gemaakt.
Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de
penningmeester voldoende.
Het bestuur is bevoegd, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene
ledenvergadering, 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.
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Het bestuur is voorts bevoegd, mits met voorafgaande goedkeuring van de
algemene ledenvergadering geldleningen aan te gaan.
Jaarvergaderingen en overige algemene ledenvergaderingen
Artikel 12
1. Binnen zes maanden na afloop van elk verenigingsjaar wordt een
jaarvergadering gehouden.
Het bestuur is verplicht aan deze vergadering zijn jaarverslag uit te brengen en,
onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording te
doen van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.
2. Het bestuur is verplicht ter jaarvergadering alle door de vergadering gewenste
inlichtingen te verschaffen en desverlangd de kas en de waarden der vereniging
te tonen en inzage te geven van de boeken en bescheiden der vereniging.
3. In de jaarvergadering wordt een “kascommissie” benoemd van tenminste twee
leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de
rekening en verantwoording.
De commissie brengt ter eerstvolgende jaarvergadering verslag uit van haar
bevindingen.
Desverlangd kan deze commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
Het bestuur is verplicht ook aan deze commissie alle door deze gewenste
inlichtingen te verschaffen.
4. In de jaarvergadering wordt voorts een “commissie bij algehele ontstentenis
en/of belet bestuur” benoemd van één of twee leden, die geen deel mogen
uitmaken van het bestuur, welke commissie bij algehele ontstentenis en/of
belet van het bestuur de vereniging tijdelijk bestuurt en zo spoedig mogelijk
een ledenvergadering bijeenroept.

Desverlangd kan deze commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
Het bestuur is verplicht ook aan deze commissie alle door deze gewenste
inlichtingen te verschaffen.
Bijeenroeping vergaderingen
Artikel 13
1. De jaarvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met
inachtneming van een termijn van veertien dagen.
De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke
mededeling.
2. Behalve de in artikel 12 bedoelde jaarvergadering zullen algemene
ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks nodig of
wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te
behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten minste twintig leden der
vereniging.
3. Na ontvangst van een zodanig verzoek is het bestuur verplicht tot bijeenroeping
ener algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door
het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers
zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de
algemene ledenvergaderingen bijeenroept.
Toegang, stemrecht en besluitvorming
Artikel 14
1. Alle leden -zowel de gewone, als de begunstigende, de ereleden en de leden
van verdienste- hebben toegang tot de jaarvergaderingen en overige algemene
ledenvergaderingen en hebben daar ieder één stem.
Ieder lid is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid
te doen uitbrengen.
2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die rechtstreeks hetzij hemzelf, zijn
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echtgenoot, geregistreerde partner, of een van zijn bloed- of aanverwanten in
de rechte lijn betreffen.
3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als
een besluit van de algemene ledenvergadering.
4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij meerderheid van
stemmen, voorzover de statuten of het huishoudelijk reglement niet anders
bepalen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der
uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd.
Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming
gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal der uitgebrachte
stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de
meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
Onder stemmen in dit artikel worden verstaan geldig uitgebrachte stemmen, als
hoedanig niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het, stemmend
lid ondertekende stemmen.
5. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming
verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, mits op voorstel van de voorzitter.
Voorzitterschap, notulen
Artikel 15
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen.
Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider
der vergadering optreden.
2. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris
of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen
gehouden.
Statutenwijziging
Artikel 16
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats vinden door het besluit van een
algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste zeven
dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen
voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag,
waarop de vergadering werd gehouden en bovendien zulk een afschrift op
dezelfde termijn aan alle leden toezenden.
3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen in een
algemene ledenvergadering, met een meerderheid van ten minste twee/derde
van het aantal uitgebrachte stemmen.
Artikel 17
1. Daar de vereniging volledige rechtsbevoegdheid heeft treedt de
statutenwijziging niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt.
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de
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gewijzigde statuten neder te leggen bij de Kamer van Koophandel en
Fabrieken.
Artikel 18
Een bepaling in deze statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer
andere bepalingen beperkte, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van
gelijke beperking.
Ontbinding en vereffening
Artikel 19
1. De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden indien op een algemene
ledenvergadering ten minste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden
der vereniging zich daarvóór verklaren.
2. Bij gebreke van dit aantal kan eerst tot ontbinding worden besloten op een
volgende vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal
uitgebrachte geldige stemmen.
3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde
vergaderingen waarbij een termijn van tenminste veertien dagen in acht moet
worden genomen, moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden
voorgesteld de vereniging te ontbinden.
4. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn.
Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld,
geschiedt de vereffening door het bestuur.
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene
vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der
vereniging zullen overeenstemmen.
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening
blijven de bepalingen van de statuten en reglementen zover mogelijk van
kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar
naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
Huishoudelijk reglement
Artikel 20
1. Een door de algemene ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk reglement
geeft, voor zover nodig, een nadere regel omtrent het lidmaatschap, de
introductie, het bedrag der contributies, de werkzaamheden van het bestuur,
alsmede van de door het bestuur of de algemene ledenvergadering benoemde
commissie, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en
alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de
algemene ledenvergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste
een/derde gedeelte van de stemgerechtigde leden der vereniging.
3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken
van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij
de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.
Slot
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Volendam, op de datum als in het begin van deze akte is
vermeld.
De inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. De
verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen
prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis
genomen en met de inhoud in te stemmen.
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de
verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.

