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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
lVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Afdeling Heeze-Leende

na statutenwijziging genaamd:

IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaanrlreid, afdeling Heeze-Leende

Heden, zestienjanuari tweeduizend negentien, verschijnt voor mij, mr'. Haffiët van

Zenderen- notaris te Utlecht:

mevrouw Gerlinde Lianne van Iren, geboren op eenentwintig april negentienhondeld

vierennegentig te Ermelo, nret kanïooradres i58l CS Utrecht, Maliebaan 48a. 

-

De verschijnende persoon verklaart:

l. De algemene vergadering van de vereniging met volledige lechtsbevoegdheid: IVN,
Vereniging voor Nàtuur- en Milieueducatie, Afdeling I{eeze-Leende, met statutaire

zetel in Heeze, kantoorhoudende te 5591 BP Heeze, Strabreclrt 14, ingeschleven in het

handelsregister onder dossiernummer 4023586i, hiema te noemen: de "vereniging",
heeft op tien december tweeduizend achttien besloten tot wijziging van de statuten van

de vereniging en tot verlening van maclrtiging aan de verschijnende persoon om de akte

van statutenwijzigilg te doen verlijden, hetgeen blijkt uit een uittleksel uit de notulen -
van de algemene vergadering van de vereniging, dat aan deze akte wordt gehecht.

2. Het Landelijke Bestuur (bestuur in de zin van de lvet) van de vereniging met volledige

rechtsbevoegdhe id: IVN" lnstituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, met statutaire

zetel in de gemeente Amsterdam. kantoorhoudende te l0l8 DD Alnsterdam, Plantage

Middenlaan 2C, ingeschreven in het handelslegistel onder dossiernummer 4053 1540, -
heeft op veemien januari tweeduizend negentien, overeenkomstig het bepaalde in artikel

l9 van de statuten van de veleniging, schriftelijk te kennen gegeven geen bezwaar tegen

onderhavige wijziging van de statuten van de vereniging te hebben, hetgeen blijkt uit -
een onderhands stuk, dat aan deze akte wordt gehecht.

3. De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte, op derlien april

negentienhonderd drieênnegentig verleden voor nrr. Harm Albeft Teijen, destijds notaris

le Utrecht.

Ter uitvoering van de hiervoor bedoelde besluiten verklaarl de verschijnende persoon de 
-

statuten van de veleniging hierbii zodanig te wtizigen dat zi.1 in hun geheel komen te lu iden

als volgt:

STATUTEN.
Begripsbepalingen.
Aftikel I

In deze statuten wordt verstaan onder:

a. ]_VN: de vereniging met volledige rechtsbevoegd he id: lVN, Instituut voor

Natuureducatie en duurzaamheid. met statutaire zetel in de gemeente Amsterdarn,
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ingeschreven in het handelsregister onder dossiernurnmer 4053 1540;

b. de verenieing, de vereniging rnet volledige rechtsbevoegdhe id: IVN. Instituut voor

Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Heeze-Leende, bedoeld in aftikel 2 lid I van

deze statuten:

c. het bestuur, het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Bulgellijk Wetboek en artikel 9 -
lid I en I I lid I van deze statuten, te weten het bestuur van de vereniging;

d. de alqemene ledenvergadering, het orgaan bedoeld in arlikel 2:40 van het Butgerlijk

Wetboek en in aftikel l6 lid I van deze statuteh, te weten de algemene vergadering van

de velen iging;

f.

het r€glement: het lruishoudelijk reglement van de vereniging, bedoeld in afiikel l9 van

deze statuten. indien en zolang dit door de algemene ledenvergadeling is vastgesteld;

het Landelijk Bestuur, het orgaan bedoeld in arlikel 2:44 van het Bulgerlijk Wetboek en

artikel l8 lid I en artikel 20 lib I van de landelijke statuten van IVN, te weten liet

bestuur- van IVN;
de Landeli.ike Raad: het orgaan van IVN dat bestaat uit de stemgerechtigde 

-

afgevaardigden als bedoeld in artikel l3 lid I van de landelijke statuten van IVN;-
de regio: een verzameling van afdelingen als bedoeld in artikel l2 lid I van de

landelijke statuten van IVN; de afdelingen die tot een bepaalde regio behoren, wijzen,

overeenkomstig het bepaalde in artikel l2 lid 4 van de landelijke statuten van IVN, elk

een veftegenwoord igel aan in de betreffende regiovergadering, als bedoeld in arlikel l5
lid 5 sub g van deze statuten; de regio's kiezen elk één stemgerechtigde afgevaardigde

uit de legiovergadering als lid in de Landelijke Raad, overeenkomstig het bepaalde in -
arlikel l3 lid 2 van de landelijke statuten van IVN;

l. het werkgebied: de door het Landelijk Bestuur in onderlilg overleg met de regio 

-waartoe de vereniging behood vastgestelde geografische grenzen waarbinnen de 

-verenig ing r.r elkzaarn is:

langs elektronisclre rveg, indien degene met rvie wordt gecommuniceerd hien.nee

instemt, kunnen schriftelijke rnededelingen aan respectievelijk van de vereniging 

-geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar

bericht aan het adres dat door de veleniging respectievelijk degene met wie woldt
gecommuniceerd voor dit doel aan degene met wie rvordt gecommuniceerd

respectievelijk de vereniging bekend is gemaakt;-
teeenstrijdig belanq, een direct of indilect persoonlijk belang dat strijdig is met het

belang van

Nàanr €n zeÍ€l-

a rrrner Z

l. De vereniging is genaamd: lVN. lnstituut voor Natuureducatie en duurzaamheid,

afde ling Heeze-Leende. ----
2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Heeze-Leende.

k.

Doel.

Aftikel 3

l. De veleniging stelt zich ten doel binnen haar werkgebied:
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activiteiten te ondenremen op het gebied van natgurbeleving, natuureducatie, 

-durrrzaarnheid en naturrrbeheer;

te bevorderen dat overheidsbestuulders gemotiveerd kunnen opkomen voor behoud

en verbetering van de kwaliteit van de natuur en een duurzame leefomgeving;

daadwelkelijk mee te welken aan de beschelming van de natuur'. het landschap en

een duurzame leeÍbmgeving op lokaal, regionaal en landelijk niveau inclusiefhet
voeren van procedures en/of het indienen van bezwaarschriften tegen overheden;

velenigingen, stichtingen ofanderen die werkzaam zijn op het gebied van natuur-,

landschapsbescherming of duLrzaarlheid te adviseren, te ondersteunen ofermee -

a.

c.

b.

d.

samen te werken:

e. het behouden en het verbeteren van de natuur-, landschappe lij k e en

cu ltuurh istorische u'aarden, de flola en de fauna, de kwaliteit van het milieu 

-waaronder de lucht, de bódem en het water en de gezondheid van mensen en een

goede ruimtelijke oldening,

alles in de ruimste zin, daaronder begrepen alle handelingen en activiteiten welke met

het volenstaande dir-ect of indirect enig verband houden, die aan het doel bevorderlijk

kunnen zijn.

Anikel 5.

l. De geldmiddelen van de ver-eniging bestaan uit:

2. De ver-eniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

3. De veleniging zal haar doelstellingen realiseren binnen de wet- en regelgeving met

betrekking tot algemeen nut beogende instellingen.

Middelen tot de doelstelling.
Arlikel 4-
l. De veleniging tracht haar doel onder r)leer te verwezenlijken door:-

a. het organiseren van activiteiten op het gebied van natuurbeleving, natuureducatie,

duulzaanrheid en natuurbeheer, waardool en waannee de bevolking in liet 

-
rverkgebied woldt bereikt;

b. het op positieve wijze beinvloeden van het beleid en de activiteiten van overheden

binnen het welkgebied op het gebied van natuulbeleving, natuureducatie, 

-
natu urbescherrn ing en duurzaamlreid:

c. het ondersteunen van het werk van het onderrvijzend personeel van de scholen,

gevestigd in het werkgebied, voor zover het natuurbeleving, natuurcducatie en

duurzaamheid betleft:

d. alle andere wettige middelen en meer speciaal het aantekenen casu quo indienen

van bezwaar en beroep, in woord en/of geschrift zowel op administratiefrechtelijk

als stlafi'echtelijk als civieL'echtelijk gebied, tegen (reclits)handelingen in strijd met

datgene wat de vereniging casu quo IVN nastreeft.

2. Waal mogelijk woldt bij de uitvoering van de doelstelling aan samenrverking met IVN
plioriteit gegeven.

Geldmiddelen.

a. .jaallijkse contributies vall gewone leden;---'
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b. bijdragen van niet-leden;

c. subsidies en opbl'engsten van acties en velkopen;

d. velkrijgingeningevolge
e. eventuele andere baten.

elfstellingen, legaten en schenkingen;

2. Elfstellingen nrogen door de vereniging slechts worden aanvaard onder het voorrecht -
r an boede lbeschrij ving..

3. Gewone leden zijnjaarlijks een contributie aan de vereniging verschuldigd, rechtstreeks

ur \ r.l I v l\.
4. De.jaarlijkse contlibutie rvordt vastgesteld door de algernene ledenvergadering.

Litl maatschap.

AÍ ikel 6

l. De veleniging kent gewone leden en ereleden. Waal in deze statuten van leden of lid
wordt gesproken, worden daaionder steeds zorvel de gewone als de ereleden verstaan,

tenzij het tegendeel blijkt.
2. Leden zijn zi1 die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 7 bepaalde. -
3. Ereleden ziln zij die wegens hun buitengewone verd iensten .jegens de vereniging in het

kader van de doelstellingen als zodanig door de algemene ledenvergadeling ztjn 

-
benoemd.

4. Personen die als lid toetreden ofzijn toegetreden, worden daardoor eveneens lid van -
IVN en zijn als zodanig eveneens ondenvorpen aan de statuten, reglementen en

besluitcn van IVN en zijn organen.

Artikel 7

L Gewone leden kunnen zijn: natuurlijke personen en rechtspersonen.

2. Een natuurlijk persoon ofrechtspersoon kan als lid worden toegelaten nadat hijlzil 
-daartoe een vezoek bij de veleniging heeft ingediend

3. Het bestuur beslist omtrent de insclirijving als aangemeld lid. Bij weigering tot

inschlijving als aangemeld lid kan de algemene ledenvelgadeling met een meerderheid

van ten mirste twee delden van de geldig uitgebrachte stemrnen alsnog tot toelating tot

het lidniaatscliap van de veleniging besluiten.

4. Aanmelding dient te geschieden op bij het huishoudelijk reglement van IVN bepaalde

wllze-

5. Ereleden worden op voordr-acht van het bestuur ofvan ten minste tien stemgerechtigde

leden door de algemele ledenvergadering benoemd.

Het daaftoe strekkend besluit wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee

derden van de geldig uitgebrachte stemlnen. --
6. Door het bestuur wordt een legister bijgehouden met de volledige personalia van alle tot

de vereniging toegelaten leden.

7. Het lidmaatschap van natuurlijke personen is pelsoonlijk en niet overdraagbaar noch

vatbaalomdoorerfopvoIgingtewordenverkregen.-
8. Het bestuul is. met inachtneming van de wettelijke eiser inzake registratie van

persoonsgegevens, bevoegd aan IVN inlichtingen omtrenl de leden te verstrekken nodig

voor registratie in de centrale ledenadministr-atie van IVN.
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Aftikel 8

L Ilet lidmaatschap e ind igt:

a. door het overlijden van het lid: is een rechtspelsoon lid van de vereniging dan 
-eindigt haar lidnaatschap rvanneer zij heeft opgehouden te bestaan;

b. door opzegging door een lid;
c. door opzegging door de veleniging;

d. door opzegging door IVN;
e. door ontTetting uit hct lidnraatschap.

Op het moment dat ten aanzien van een lid het lidmaatschap van de vereniging eindigt,

eindigt ook zijn lidmaatschap van IVN, tenzij het betlokken lid op grond van het in de

landelijke statuten en het huislroudelilk reglement van IVN bepaalde lid blijft van IVN.

2. De opzegging dool het Iid dient schriftelijk of langs elektronische weg plaats te vinden

overeenkomstig het daaromtrènt in het reglement en/ofhet huishoudelijk reglement van

IVN bepaalde, uiterlijk vier weken voor het einde van het boekjaar.

Wanneer vooftduring van het lidmaatschap redelijkelwijze niet van het lid kan worden

gevergd, kar de opzegging op iedel tijdstip geschieden met onmiddellijke ingang.

Voofts kan het lid het lidmaatsclrap met onrriddellijke ingang opzeggen binnen een

maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot bmzetting van de vereniging in een

andere rechtsvorm, tot fusie oftot splitsing. De bevoegdheid tot opzegging met

onmiddellijke ingang door het lid bestaat niet in geval van wijziging van geldelijke ---
rechten en verplichtingen.

3. De opzegging doof de vereniging dient schriftelijk of langs elektronische weg plaats te

vinden mel inachtneming van een tennijn van ten minste zes weken. De veleniging kan

het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor Irel

lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de -
veleniging niet gevergd kan worden het Iidmaatschap te laten vooftduren.

Wanneer voofiduling van het lidmaatschap redelijkelwijze niet van de vereniging kan

rvorden gevergd, kan de opzegging op iedel tijdstip geschieden met onmiddellijke 

-ingang, waarvan in iedel geval sprake is wanneer:

a. het lid zijn verpliclrtingen jegens de vereniging niet nakomt;

b. het lid niet meer voldoet aan de vereisten, voor-het lidrraatschap gesteld;

c. het lid handelt in strijd met de statuten, het reglement of besluiten van de

vefenlglrg;
d. het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Het betrokken lid, alsmede -
lVN, rvordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in

kennis gesteld.

4. De opzegging dool IVN geschiedt dool het Landelijk Bestuur overeenkomstig het

bepaalde in aftikel l0 lid 4 en lid 5 van de landelijke statuteÍl van lVN. Het betrokken --
lid, alsrnede de secretaris van het bestuur van de vereniging, woldt ten spoedigste 

-scliriftelilk van het besluil, met opgave van redenen, in kennis gesteld.

5. Een opzegging in strijd met het bepaalde in de vorige leden doet het lidmaatschap 
- 

-
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eindigen op hel vloegst toegelaten tijdstip volgende op de datunl rvaafiegen was 

-
u. ï,i^"ï^* *rn alleen door liet bestuur worden uitgesproken i'-::: "ï llo lL::ïii^

opgezegd.

;"Ï..,ra"r;t'-;"r'=gl"t"nt of besltriterr ran t1e vereniping lrandelt' olde "::=l'*'.1*
op onredeliike wijze benadeelt, met inaclrtneming van h€l daaromtlent bepaalde in de -

Ianclelijke ,,u,u,"n 
"n 

het huishoudelijk reglemenl van IYN. 
"-*, 

- . r "**" -^
Hetbetrokkenlid,alsrnedelVN,woldttenspoetligsteschriftelijkvanhetbesluit'met
opgave van redenen' in kennis gesleldopgave van Isucrtcrr! rrr r\!rrr

7. V; een besluit to1 ontzefting staat de betrokkene binnen een malnd na de ontvangst -
van de kennisgeving van liet besluit beroep open op het Landelijk Bestuur' met .-

inachtneming van het daaromtrent in de landelijke statuten en het huishoudeliik 

-r."gl",o.nt uu-tl IVN bepaalde Gedulende de beroepstermijn en hangende het beroep is -

het lid geschorst' met dien verstande dat het geschorste Iid het t:"lt 1""1Íï1]"5

8.

ve,'gadlring van het Landelijke Bestuur' waarin het beroep woldt behandeld' te --

Verweren. 

--Hetbestuurisbevoegdeenlidteschorsenopbijhethuishoudelijkr.eglementvanlVN
te bepalen wijze, ingeval zij daaftoe tennen a4nrvezig acht 

-Hetbetrokkenlid'alsnrerlelvN'wol.dttenspoedigsteschriftelijkvanlretbesluit,met_

9. Tegen de schorsing staat binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van

het besluit beloep open op het Landelijk Bestuur' met inachtneming van llet daarontrent

in de landelijke statuten en llet huishoudelijk reglement van IVN bepaalde - '-

opgave van redenen, in kennis gesteld'

Jt";";;;,;.,."" tt uls I]d uan d" v"'eniging is gescliont' is hij ook geschorst als

lid van IVN.

Donateurs.

10. Gedurende de peliode dat het lid is geschorst en hangende de uitsplaak' kunnen de aan

he1 lidmaatsclrap verbonclen rechten niet worden uitgeoefend'

Artikel 8A

l. De veleniging kent behalve leden ook donateurs'

2. Donateus zijn naluurlilke persol)en dan rvel rechtspersonen die door het bestuur als 
-

3.

4.

tlonateut' zijn toegelaten' --
Donateurs hebben geen andere reclrten en verplichtingen dan die welke hen bil of 

-kt-aclrtensdezestattltenenlret[eglenrentzijntoegekendofopgelegd'-
De rechten en verplichtingen uu'idonut"un kunnen te allen tijde door de vereniging of

cloor de donaleur dool opzegging wolden beëindigd 

-5. Opzegging door de vereniging geschiedt dool het bestutlr'

Bestuur.

l'Hetbestutrrbestaatuiteendoordealgemeleledenver.gaderingvasttestellenaantalvan
ten minste drie natLrullijke personen'

lntlien in het bestuur een oÍ nreer vacatures ontstaan blijven casu quo bliift de/liet 
-

ovelblijvende bestuursleden/bestuurslid' een bevoegd lrestuur vonrlen
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De ovelblijvende bestuursleden casu quo bestuurslid zijnlis alsdan verplicht deze

vacature(s) als agendapunt op de eerstkomende algemene ledenvelgadering te doen 
-behandelen. ln de vacature(s) dient te worden voozien in de daarop volgende algemene

ledenvergadeling, welke algemene ledenvergadering binnen een jaar na het ontstaan van

de vacature(s) dient te worden uitgeschreven. Het bestuur kan een bestuurslid ad intelirn

aan Ilet bestuur toevoegen en deze voordragen voor benoeming in de eerstvolgende 
-algemene ledenvergadeling.

Om benoembaar te zijn in het bestuur, dieut men ten minste de leeftijd van achttien jaar

te hebben bereikt en lid te zijn van de vereniging

De bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering uit een of meer

vooldrachten

Tot het doen van voordrachten zijn bevoegd:

a. het bestuur: of
b. ten nrinste r rjf lcden tcrarnen.

5. De voordracht door het bestuur rvordt bij de oproeping voor de algemene

ledenvergadering meegedeeld. Een voordracht door ten minste vijf leden moet uiterlijk

vijf dagen vóór'de aanvang van de vergadering schriftelijk of langs elektronische weg -
bij het bestuur worden ingediend, tezamen met èen schriftelijke of elektronische 

-
verklaring van de kandidaat dat hij een benoeming zal aanvaarden. Een dergelijke 

-voordracht wordt op de algemene ledenvelgadeling meegedeeld.

6. ls geen voordlacht opgemaakt, dan is de algemene ledenvergadering vrij in de keus.

7. De bestLrulsleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vierjaar.-
8. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast dat voorziet in periodiek aftreden van --

bestuursleden en is bevoegd dit looster te wijzigen. Vaststelling of wijziging van het

rooster van aftreden kan niet tot gevolg hebben dat een zittend bestuulslid tegen zijn wil
defungeeft vooldat de periode waarvoor hij is benoemd, is verstreken. Een aftr'edend

bestuulslid is ten hoogste éénmaal herbenoembaar, wederom voor een periode van ten

hoogste vierjaar. In een uitzondellijk geval is een aftledend bestuurslid voor een tweede

maal, wederom voor een termijn van ten hoogste vierjaar, herbenoernbaar; een dergelijk

besluit tot herbenoeming van een bestuulslid kan door de algemene ledenvelgadering

slechts worden genomen met een meerdelheid van ten rninste twee derden van de geldig -
uitgeblachte slenrmen.

Onverminderd het bepaalde in de volige zin, is hetgeen in deze statuten over de

benoeming van bestuursleden is bepaald, r'an oveLeenkomstige toepassing op de 

-herbenoeming van bestuursleden.

Wie in een tussentijdse vacature wordt benoerld, neemt op het rooster van aftreden in -
beginsel niet de plaats van zijn voorganger in.

9. De voolzitter van het bestuur wordt dool de algemene ledenvergadering in die 

-
hoedanigheid benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden eeu secletaris en een

penningineester aan. De functies van secretaris en penningmeestel kunnen in één

pelsoon wordcn retenigd.- - -

2.

3.

4.

Artikel I 0
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l. Hetbestuulslidmaatschapeindigt:

a. dool overlijden van lret bestuulslid;

b. door vrijwillig aftreden van het bestuurslid, hetgeen schriftelijk of langs 

--
elektronische weg dient te geschieden;

c. door het verstrijken van de periode waalool hij is benoemd ofdool zijn afh'eden

volgens het in artikel 9 lid 8 bedoelde looster van aftreden;

d. door het eindigen van het lidnraatschap van de vereniging;

t

doordat liij failliet rvoldt verklaald, surseance van betaling aanvraagt ofverzoekt -
om toepassing van de schuldsaneringslegeling als bedoeld in de Faillissementsrvet;

door zijn ondercuratelestelling, alsrnede door een lechterlijke beslissing waarbij als

gevolg van zijn lichanelijke of geestelijke toestand een bewind over een of meer

van zijn goederen wordt ingesteld;

g. door ontslag aan een besiuLrrslid verleend door de algemene ledenvergadering. 
-2. Elk bestuulslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door de

algemene ledenvergadering worden ontslagen ofgescholst. Een schorsing die niet 

-binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt dool het

verloop van die termijn. Gedurende de periode rvaarin een bestuurslid is geschorst, kan

dit bestuurslid zijn functie niet uitoefenen.

3. Een besluit tot schorsing ofontslag van een bestuulslid kan dool de algemene

ledenvergadering slechts wolden genomen met een meerderheid van ten minste twee -
delden van de geldig uitgebrachte sternmerr en mits het betreffende bestuurslid in de -
gelegenheid is gesteld ziclr tegenovel de algemene ledenvelgadering te veïwer€n.

4. Tegen liet ontslagbesluit van de algerrene ledenvergadering is beroep mogelijk bij het

Landelijk Bestuur overeenkomstig het bepaalde in de landehjke statuten en het

huishoudelijk reglement van lVN. Beroep moet worden aangetekend binnen een maand

na het door de algemene ledenvergader-ing genomen besluit tot ontslag. Gedurende de -
beloepstelmiln en hangende de uitspraak is het bestuurslid geschorst. 

-

Besluu rslaàk en bevoegd heden.

Artikel I I
l. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van

de veleniging. Het bestuur infomreeft de algemene ledenvelgadering over handelingen

en over ondeLwerpen die bij het bestuur in behandeling ofondezoek zijn.
2.

J.

Het bestuur is bevoegd onder zijn velantwooldelijkheid bepaalde taken binnen de 

-vereniging te doen uitvoeren door welkgroepen, die door het bestuur ofdool de 

-
algemene ledenvergadeling worden ingesteld. Elke werkgroep kiest uit haar leden een

coórdinator, die de algemene gang van zaken binnen de werkgloep behaltigt. Het

bestuul of de algernene ledenvergadeling voolziet de werkgroep van een duidelijke 
-taakomschrijving. Het bestuur is gelrouden regelmatig overleg te plegen met de

coór'dinatol betreffende de voorbereiding en uitvoering van de welkzaamheden.

Het bestuur is, nrits met voorafgaande goedkeur ing van de algemene ledenvergadering,

bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding

en bezwaring van registergoederen en tot veftegenwoordiging van de veleniging ter'
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zake van deze handelingen. Op het ontbreken van vorenbecloelde goedkeuring van de

algenrene ledenvergadering kan door err tegen derden beroep worden gedaan. 

-

Het bestuur behoeft eveneens voolafgaande goedkeuring van de algemene

ledenvergadering voor besluiten tot:

a. het aangaan van rechtshandelingen en het verriclrten van investeringen welke een

bij het leglement vastgesteld bedrag te boven gaan;

b. het huren, verhuren en op andere wijze in gebluik ofgenot krijgen en/ofgeven van

registergoederen;

c. het aangaan van oveLeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt

\ cneeno:-

d. het ter leen verstrekken van gelden alsmede het ter leen ontvangen van gelden, 
-

waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verstrekt

bankkrediet:

e. het aangaan van vastste llingsovereenkomsten, het optreden in rechte, waaronder

begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het

nenlen van conservatoiÍe rnaatregelen alsook van rechtsmaatlegelen die geen

uitstel kunnen lijden;

f. het aangaan van arbeidsovereenkomsten.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden

gedaan.

Vertegenwoordiging

4.

Arlikel l2
l. Het bestuur vertegenwooldigt de vereniging.

De bevoegdheid tot veftegenwoord iging konit mede toe aan twee gezamenlijk

handelende bestuursleden.

2. Onvenrinderd het bepaalde in lid 5, blijft in alle gevallen waarin de vereniging een 
-tegenstriidig belang heeft met een bestuurslid, lret bepaalde in lid I onverminderd van -

kracht.

3. Als splake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang meldt het betrokken bestuulslid dit

direct aan de voorzitter van het bestuur en geeft hij daalbij alle relevante informatie. Als

het de voorzitter van het bestuur zelfbetleft, meldt deze lret aan een ander bestuurslid.

Buiten aanwezigheid van het betrokken bestuurslid neenrt hèt bestuur hierover dan een

standpunt in. Of daadwerkelijk sprake is van een tegenstrijdig belang is aan het oor-deel

van het bestuur.

4. I-let bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een ofmeer bestuursleden,

alsook aan derden, om de vereniging binnen de g'enzerr van die volmacht te

vertegenwoold igen.

5. Indien en vool zolang dit is bepaald in afiikel 2:47 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat

in alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft nret een ofmeer 
-

bestur.lrsleden, de algenrene ledenver gadering een ofmeer personen kan aanwiizen orn -

de vereniging te veíegenwoordigen.

6. Degene aan wie hetzij in deze statuten hetzij klachtens volnacht
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veftegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefent deze bevoegdheid niet uit dan

nadat tevoren een daafioe strekkend rechtsgeldig besluit is genornen.

Bockjaar, jaarverslag, jaarrekening, rekening en veràntwoording.
Aftikel l3
l. Het boekjaal van de vereniging is gelijk aan het kalende{aar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles

betreffende de werkzaanrheden van de verenigirrg, naal de eisen die voortvloeien uit

deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daaftoe

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.

3. Het bestuul brengt op de jaarlijkse algemene ledenvelgadering binnen zes maanden na

afloop van het boekjaar, behoirdens verlenging van deze termijn door de algemene

ledenvergadering, een jaarverslag uit ovel de gang van zaken in de veleniging en over

het gevoerde beleid. Het legt de jaalrekening, bestaande uit de balans en de staat van

baten en lasten met de toelichting, ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering -
over. De jaarrekening wordt ondertekend door alle besluursleden; ontbreekt een

handtekening van een ofmeer hunner. dan word't daarvan onder opgave van reden 

-melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan iedel lid van de gezamenlijke 

-
bestuursleden in rechte vorderen dat zt1 deze verpliclrtingen nakomen.

4. De algemene ledenvergadering benoemt jaallijks uit de leden een commissie van ten

minste twee personen, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie -
onderzoekt de jaallekening en brengt aan de algemene ledenvelgadering verslag van

haar bevindingen uit. Het bestuur is verpliclrt de commissie ten behoeve van haar 

-onderzoek alle door haar gevlaagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas

en de waalden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdlagers van de

vereniging vool raadpleging beschikbaar te stellen. Vereist het onderzoek bijzondere

boekhoudkundige kennis, dan

een deskundige doen bijstaan.

kan de cornmissie zich, in overleg niet het bestuur, door

5. De last van de il het vorige lid bedoelde commissie kan te allen tijde door de algemene

ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere

conrn iss ie.

Goedkeuling van de jaarrekening door de algernene ledenvergadering strekt niet tot

kwijting van de bestuulsleden voor het gevoerde beleid over het aÍgelopen boekjaar.

Nadat het voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening aan de olde is geweest, zal aan

de algemene ledenvergadering het voolstel worden gedaan orn kwijting te verlenen aan

de bestuursleden voor het door hen gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar, voor'

zover van dat beleid uit de jaan'ekening blijkt of over dat beleid in de algemene 

-
ledenvergadering rnededelingen zijn gedaan.

Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en

6.

1.

andere gegevensdragers gedurende zevenjaren te bewaren, onvernrinderd het hierna in

lid 8 bepaa lde

l0
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8. De op een gegevensdrager aangebraclrte gegevens, uilgezonderd de op papier gestelde

balans er staat van baten en lasten, kunnen op eer andere gegevensdrager worden

overgebracht en bewaard, mits de overblenging geschiedt nretjuiste en volledige

weelgave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaaltijd

beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Bestuursvergaderingen.
Anikel l4
l. Her bestuur \ ergaderl zo vaal als de r ou|ziner dit nodig aclrt.

2. Voofts is de voolzitter op schliftelijk verzoek van ten minste twee van de overige

bestuursleden velpliclit tot het bijeenroepen van een bestuursvergadeling op een telmijn

niet langer dan veeftien dagen nadat dit velzoek is gedaan. Aan de eis van

schliftelijkheid van het verzoek rvordt voldaan indien het verzoek elektronisch is

gedaan.

Indien aan dit velzoek binnen zeven dagen geen gehoor is gegeven, kunnen de

verzoekers zelftot die bijeenroeping overgaan overeenkomstig l.tet in lid 3 bepaalde. -
Vool zover de voorzitter weigelachtig zou zijn de vergader irrg te leiden, kunnen zij uit

hun midden voor de duur van de betreffende vergadering zelfeen voorzitter benoemen.

3. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter often --
minste twee van de overige bestuursleden, dan wel namens deze(n). en wel schliftelijk
of langs elektronische weg, onder opgaafvan de te behandelen onderwerpen, alsmede

datum, uur en plaats van de vergadering, op een ter mitn van ten minste zeven dagen, de

dag van oproeping en die van de velgadering daaronder niet beglepen.

4. Bestuul'svergaderingen u'orden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de 
-vergadering lri ieenloept.

5. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuursleden, alsmede zlj die door de ter'

vergadering aanrvezige bestuursleden rvorden toegelaten.

6. Zolang in een bestuulsvergadeling alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of 
-vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen omtrent alle aan de

orde komende onderwerpen. rnits met algenrene stemlnen, ook al zijn de door deze 
-statuten gegeven voorscluiften voor het oproepen en houden van bestuulsvergaderingen

n iet irr acht genomen.

7. Een bestuurslid kan zich door een schrifteliik door hem daarloe gevolnrachtigd

medebestuurslid ter-vergadering doen veÍtegenwoordigen. Aan de ers van

schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is ---
vastgelegd. Een bestuurslid kan ten hoogste één rnedebestuurslid tel vergadering

vet.tegenrvoordigen.

8. Ieder bestuurslid is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem.

9. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij --
daalbij een tegenstriidig belang heeft. Het bestuur Iegt in een dergelijk geval in (een

bijlage brj) de notulen van de bestuursvergadering vast ten aanzien van rvelke 

-
agendapunt(en) en welk(e) bestuulslid( leden) sprake rvas van een tegenstrijdig belang.

Indien echter de meerderheid van ofalle in functie zijnde bestuursleden een
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tegenstrijdig belang hebben, zijn alle bestuursleden bqvoegd deel te nemen aan de

beraadslaging en besluitvonning van het bestuur en beslist het bestuur.

10. Het bestuul kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen irrdien ten minste de

meerderheid van het aantal in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of
r,ertegenr,' oor-d igd is.

Alle bestuursbesluiten waaromtlent bij de wet ofdeze statuten niet anders is bepaald, -
worden genomen met volstlekte meerderheid van de geldig uitgeblachte stemmen.

Ongeldige en blanco stemmen worden beschonwd als niet te zijn uitgebracht. Staken de

stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot; staken de stemnren bij een

andere slemming, dan is het voolstel verworpen.

I l. Alle stemrningen gescliieden nondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de 

-stenrmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een velkiezing van personen

kan ook een aanwezige sterngèr'echtigde verlangen dat de stemmen schr iftelijk worden

uitgebracht. Schrifteli-ike stemming gesclriedt door middel van ongetekende

stembrieles.

12. De vergaderingen rvorden geleid dool de voorzitter. Bij diens alwezigheid voorziet de -
vergadering zelf in haal leiding, onverminderd het bepaalde in lid 2. Tot dat ogenblik -
wordt het voorzitterschap waargenomen door hét in leeftijd ourlste ter vergadering --
aanwezige bestuulslid.

13.

14.

15.

Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omÍ'ent de uitslag van een

stemming is beslissend. I-letzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor -
zovel gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voot'stel.-
Wordt cchter ormiddellijk na het Lritspr-eken van een in het vorige lid bedoeld oordeel -
dejuistheid ervan bet*ist, dan vindt een nieurve stemrning plaats, indien de 

-

meerderheid van de vergadering oÍ, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk

of schliftelijk geschiedde, een slemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze

nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

-Van het verhandelde in de velgadering worden door een daaftoe door de voorzitter van

de vergaderin

eerstvolgende

g aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in dezelfde of de 

-r ergadeIing worden vaslge.lel

16. Het bestuul kan op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle in -
functie zijnde bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen

en z,i1 tich allen schriftelijk of langs elektronische weg vóór het voorstel hebben

verklaar d.

17. Onvelminderd liet bepaalde in de vorige leden kan, indien het bestuur hieftoe besluit.

een bestuurslid ook door rniddel van een elektronisch communicatiemiddel aan de --
bestuursvergader ingen deelnemen, daarin het woord voeren en zijn stem uitbrengen.

Daaftoe is vereist dat het bestuurslid via het elektronisch communicatiemiddel i) kan -
worden geidentificeerd, ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter'

velgadeling, iii) kan deelnemen aan de beraadslaging en iv) zijn stemrecht kan

uitoefenen. Nadere regels omtrent het deelnemen aan en het stemrnen in

bestuursvergadedngen door middel van een elektronisch communicatiem iddel kLrnnen

t2
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in het reglement worden vastgesteld.

Bijeenroeping algemene ledenvergadering
AÍikel l5
l. De algemene ledenvelgaderirrgen worden bijeengeroepen door het bestuur. De 

-
oproeping geschiedt dool toezending van een schliftelijke aankondiging aan de adlessen

van alle leden volgens het ledenregister. De oproeping kan ook geschieden langs

elektlonische weg ofdoor middel van plaatsing op de officiële website van de

vereniging. De termijn voor de oproeping bedmagt ten minste veefiien dagen, de dag

van oproeping en die van dc vergadet'ing daaronder niet beglepen. 

-

Bij de oploeping worden de te behandelen ondenverpen, alsmede datum, uur en plaats

van de vergadering velmeld, onverminderd het bepaalde in de aftikelen l7 en I 8.

Algernene ledenvergadelingen worden gehouden zo diku'ijls het bestuur dit wenselijk

oordeelt, of wanneer het daaftbe volgens de rvet of de statuten velplicht is.

5.

Voofts is het bestuul op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als

bevoegd is tot het Lritbrengen van ten minste een tiende gedeelte van het aantal stemmen

dat in een voltallige algernene ledenvergadeling kan worden uitgebracht, verpliclrt tot

het bijeenroepen van een algemene ledenvergadeling op een termijn van niet langer dan

vier rveken na incliening van lret verzoek. lndien aan het verzoek binnen veeftien dagen

geen gevolg woldt gegeven, kunnen de verzoekers zelftot die bijeenroeping overgaan -

door oproeping overeenkomstig liet bepaalde in lid I of bij adveftentie in ten minste één

ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veelgelezen dagblad, met inachtneming van

de in lid lbedoelde oproepingstermijn. De vezoekers kunnen alsdan anderen dan

bestuursleden belasten met de leiding van de algemene ledenvergadering en het

opstellen van de notulen. Aan de eis van scliriftelijkheid van het vezoek wordt voldaan

indien het verzoek elektlonisch wordt gedaan.

Jaarlijks, Lritellijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, u'ordt een algemene

ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de .jaarvergadering konten onder'

sub c, d, e, f en g opgenomen onderwerpen.--
Algemene ledenvergadcring.

2.

4.

meer aan de orde:

a. hetjaaruerslag en de jaarrekening bedoeld in artikel l3, met het verslag van de 
-

aldaar bedoelde financiële commissie;

b. de benoeming van leden van de financ iële cornmissie r ool her volgende boekjaar:

c. voorziening in eventuele vacatures;

d. eenjaalplan vool het komende boekjaar;

e. de begroting voor het komende boekjaar;

f. voorstellen van het bestuur ofde leden" aangekondigd bij de oproeping voor de

velgadering;

g. de aanwijzing van

regioveryadering.

een vertegenwoordiger van de vereniging naar de

6. Op iedere algemere ledenvelgader-ing kunnen aan de orde worden gesteld de in lid 5

A ikel 16

t3
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l. Aan de algemene ledenvergadeling komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die

niet door de wet ofde statuten aan andere organen zijn opgedragen.

2. Toegang tot de algenrene ledenvelgadering liebben alle leden en donateurs. Geen

toegang hebben geschorste leden. Over toelating van anderen dan de hier.roor bedoelde

personen beslist de algemene ledenvergadering.

.1. ledel lid. dat niet geschorst is, is bevoegd tot het uitbrengen van één stern. DonateuÍs

hebben geen stemrecht.

4. Een lid kan door een ander daartoe schriftelijk'gevolmachtigd lid ter vergadering zijn

stem doen uitbrengen. Een lid kan als gevolmachtigde slechts voor één ander lid ter

vergadering zijn sterr uitbrengen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wot'dt

voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

5. Onvermindeld het bepaalde in de vorige leden kan, indien het bestuur hiertoe besluit.

een lid ook door middel van eèn elektronisch comnrun icatierniddel aan de algemene

ledenvergaderingen deelnemen, daarin het woord voeren en zijn stem uitbrengen.

Daarloe is vereist dat het lid via het elektronisch commun icatien iddel i) kan worden

geidentificeeld, ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter 

-

vergadering, iii) kan deelnemen aan de beraadslaging en iv) zijn stemrecht kan

uiloefenen. Nadele regels omtrent het deelnerneh aan en het stenlmen in algemene

ledenvergaderingen door middel van een elekÍoniscl.r communicatiemiddel kunnen in

het reglernent worden vastgesteld.

6. De algemene ledenvelgaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur.

Ontbreekt de voorzitter van het bestuur, dan treedt een van de andere bestuur-sleden,

door de aarwezige bestuursleden aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze

wijze niet in het voorzitterschap voorzien. dan voolziet de algemene ledenvergadeling

daarin zelf. Tot dat ogenblik wordt het voorzittelschap waargenomen door het in leeftijd

oudste ter vergadering aanwezige lid.

7. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering rvorden notulen opgemaakt.

Deze notulen worden in de eerstvolgende algenrene ledenvergadering vastgesteld. en

ten blijke daarvan ondenekend door de voolzitter van de vergadeling en door degene

die de notulen lieeft opgesteld. Zij die de algemene Iedenvergadering bijeenroepen

kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van

de notulen of van het proces-velbaal wordt ter kennis van de leden geblacht. 

-

Voor zover de statuten ofde wet niet anders bepalen, rvorden alle besluiten van de

algemene ledenvelgadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig

uitgebrachte stenrmen.

9. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de -
uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een

genomen besluit voor zovel gestemd werd over een niet schliftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na liet uitspleken van een in het vorige lid bedoeld ooldeel -
de juistheid ewan betwist, dan vindt een nieuwe stemrning plaats, indien de

nreelderlreid var de algemene ledenvergadering o1, indien de oorspronkelijke stemming

niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

8.

10.

14
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nieuwe stenrnring vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke -

I I. Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

12. Indien bij een velkiezing van personen niernand de volstrekte meelderheid heeft

verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende vootdtacht, een

tweede stemming tussen de voorgedlagen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weer

nienrand de volstrekte meer-derheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat

hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft gekregen, hetzij tussen twee 

-
personen is gestenrd en de stemmen staken. Bij deze herstemmingen, waaronder niet is

begrepen de trveede stenrn'ring, wordt telkens gestemd tussen de pelsonen, op rvie bij de

voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die

voorafgaande stemming het gelingste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die 

--vooraflaande stemming het gèringste aantal stemmen op meer dan één persoon 

-
uitgebracht, dan wordt door loting uitgernaakt op wie van die personen bij de nieLrwe

stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming

tussen twee personen de stetnmen staken, beslist het lot *'ie van beiden is gekozen.

Ingeval van loting bepaalt de voorzitter van de vergadering de wijze van loting.

13. Indien de stemmen staken over een voorstel niei betreffende een verkiezing van

personen, dan is het verworpen.--
14. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzittel een schriftelijke stemming

wenselijk acht ofeen ofmeer van de stemgelechtigden zulks vóór de stemming

vellangen. Schriftelijke steniming geschiedt bil ongetekende gesloten brie{es.

Besluitvolming bij acclamatie is rnogelijk, tenzij een stemgelechtigde hoofdelijke

stemming verlangt.

15.

16.

Een eenstemmig besluit van alle sterngerechtigde leden, ook al zijn deze niet in een

algemene ledenvergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,

dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenver gadering.

Zolang in een algenrene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd 
-

zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene sternmen, omtrent

alle aan de orde kornende onderwerpen. dus mede een voorstel tot statutenwijziging of
tot ontbinding, ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de

voorgeschreven wijze geschied of is enig andet' voorscl.tt'ift onrtrent llet oproepen en -
houden van algemene ledenvergaderingen of een daarmee verband hoLrdende formaliteit

niet in acht genomen.

17. Voorstellen, rvelke niet op de agenda van de algemene ledenvelgadering voorkomen,

kunnen alleen worden behandeld op voorsteJ van het bestuur met goedkeuring van ten

minste vier vijfde gedeelte van het aantal ter vet'gadering aanwezige stenrgerechtigde

leden. Zodanige voorstellen kunnen sleclrts rvorden aangenomen met een rneerdelheid

van ten minste drie vierden van de geldig uitgebrachte stemffren.

Statutcnwi.lziging.
Afiikel l7
L In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een -

l5
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besluit van een algemene Iedenvergadeling, waartoe is opgeroepen met de rnededeling

dat aldaar wijziging van de statuten zal rvolden voorgesteld.- -'--- --'-"--
Een besluit van de algemene ledenvergadeling tot rvijziging van de statuten van de

vereniging behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het Landelijk 

-
Restuur-

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel

tot statutenwijziging hebben gedaan. nloeten ten minste vijf dagen vóór'de velgadeling

een afschrift van dat voolstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is 

-
opgenomen, op een daaftoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na 

-afloop van de dag u'aalop de vergadering woldt gehouden.

Een besluit tot statutenwijziging kan door de algemene ledenvergadeling slechts worden

genomen mel een meerderheid van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte

stemnten.

4. EeÍr statutenwijziging treedt eerst in welking nadat daarvan een notariële akte is

opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid zelfstandig bevoegd.

Ontbinding en vereffening.
Artikel l8
l. De veleniging kan worden ontbonden dool een besluit van de algemene

ledenvergadering. Het bepaalde in de leden l, 2 en 3 van het volige arlikel is van 

-overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.

2. Indien de veleniging wordt ontbonden dool een besluit van de algenrene

ledenvergadering, *'ordt haal vermogen vereffend door de bestuursleden, indien en voor

zover de algenrene Iedenvergadering niet anders bepaalt.

3. Bij het besluit tot ontbinding wordt dool de algemene ledenvergadering tevens de 

-bestemming van hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de -
ontbonden veleniging is overgebleven, vastgesteld. 

-

De na vereffening resterende reserves zullen conforrn de doelstellingen van de

vereniging worden uitgekeerd aan I\.N ofdiens rechtsopvolger, mits deze op dat

moment kwalificeeft als een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke 
-doelstelling als die van de ver-eniging.

Indien IVN, ofdiens lechtsopvolger, heeft opgehouden te bestaan ofop dat moment niet

kwalificeert als een algemeen nut beogende instelling met een soorgelijke doelstelling

als die van de veleniging, zullen de na vereffening resterende reserves confonn de 

-doelstellingen van de vereniging worden uitgekeerd aan een algemeen nut beogende

instelling rnet een sooftgelijke doelstelling ofaan een buitenlandse instelling die

uitsluitend ofnagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke 
-doelstelling heeft

Bij het besluit tot ontbinding kan door de algemene ledenvergadering echter', na

scliriftelijke instemrning van het Landelijk Bestuur, ook voo| een andere bestemming

van het batig saldo worden gekozen, mits el wordt Lritgekeerd aan een algemeen nut

beogende instelling die voldoet aan het bepaalde in de vorige zin.

Aan de eis van schliftelijkheid van de insternming van het Landelijk Bestuur u'ordt -

l6



tl
,l

lraleclum
20t102901121HV7.

voldaan indien de instemming elektronisch is vastgelegd.

4.

5.

Na de ontbinding blijft de vereniging vooftbestaan voor zover dit tot vereffening van het

vermogen nodig is. Gedurende de vereffening bliiven de bepalingen van deze statLlten en

het reglenrent van de verenigitrg vool zover nrogelijk van kracllt. ln stukken en 

-

aankondigingen die van de ver-eniging uitgaan. moet aan haat naanr rvorden toegevoegd

'in liqu idat ie'.

De boeken, bescheiden en andere gegevensdragels van dc ontbonden vereniging -'.-
rvordcn, nadat de vereniging heeft opgehoudente beslaan, bewaar-d gedurende de door .'

de wet daarvoor bepaalde tenrijn door-de door de vereffenaars daaftoe aangewezen --'
pefsoon.

6. Ile veleflening geschiedt met inachlneming van het daaromÍent in titel I van Boek 2

van het 13urgerlijk Wetboek bepaalde.

Het reglement.

Artikel l9
l. De algemene ledenvergadering kan het legletnent, zijnde het huishoudelijk reglement

van de veleniging, vaststellen; het reglenent kan doot de algemene ledetlvergadering

wolden gewijzigd of geschr-apt.

2. In het reglement kunnen die onderrverpen rvorden geregeld die in deze statuten niet of

niet volledig zijn geregeld. Het reglement mag niet in stlijd ziin met de wet, ook waar

deze gecn drvingend recht bevat, deze statuten en de landeliike statuten en het 

-
huishoudelijk reglement van IVN.

Slotbcpaling.
Anikel 20-
In alle gevallen, waarin noch de wet. noch deze statuten, noch het reglemenl, noch de

landelijke statuten en het huishoudelijk reglernent van IVN voorzien, beslist het bestuur.

De versclrijnerrde persoor is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE rvoldt verledelt te Utrecht op de datum in het hoofd van deze akte

vernr e ld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en na het geven van een toelichting daalop

aan de verschijnende pelsoou, heeft deze verklaatd tijdig van de inhoud van deze akte te

hebben kennisgenomen en daartttee in te stentmen.-
Veruolgens u,ordt deze akte onnriddellijk na beperkte voorlezing dool de verschijtlende '

persoon en mi-j, notalis, ottdertekend.

(Volgt ondertekening)
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