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AKTE VAN OPRICHTING VERENIGING  

(Vereniging van Mandelige Eigenaren Toegangsweg Ossenwaard) 

 

Heden, ***  

verscheen voor mij, mr. Willem Dirk Bahlman, notaris te Ede 

*** 

handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 

1. de heer  

 

 

2. mevrouw  

 

 

3. de heer  

 

 

in deze akte hierna tezamen te noemen: Oprichter. 

VOLMACHT 

Van de hiervoor vermelde volmacht sub 1. blijkt uit een onderhandse volmacht, welke 

is gehecht aan een akte van depot op *** verleden voor mij, notaris. 

Van de hiervoor vermelde volmacht sub 2. blijkt uit een onderhandse volmacht, welke 

is gehecht aan een akte van depot op *** verleden voor mij, notaris. 

Van de hiervoor vermelde volmacht sub 3. blijkt uit een onderhandse volmacht, welke 

is gehecht aan een akte van depot op *** verleden voor mij, notaris. 

INLEIDING 

De verschenen persoon verklaart vooraf: 

- Op een gedeelte nabij het Landgoed Ossenwaard te Ossenwaard is recent een 

woningbouwproject ontwikkeld. Dit project wordt binnenkort gerealiseerd. In dit 

woningbouwproject worden acht vrijstaande woningen gebouwd. Tevens is er een 

gemeenschappelijke (toegangs)-weg gepland. Deze weg wordt Mandelig. 

- De mandeligheid is bestemd tot gemeenschappelijk nut van de acht woonpercelen 

kadastraal bekend gemeente Hagestein sectie A nummers 1804, 1805, 1806, 

1808, 1809, 1810, 1811 en 1812 alsmede van het perceel natuurterrein met 

kadasternummer 1813. 

- De eigenaren van de woonpercelen en de eigenaar van het nabij gelegen 

landgoed Ossenwaard (kadasternummer 1813) wensen ten behoeve van het 

beheer en onderhoud van de tot hen in gemeenschappelijk eigendom 

toebehorende mandelige zaak een vereniging op te richten, waarbij in deze akte 

uitvoering aan wordt gegeven. 

OPRICHTING 

De verschenen persoon verklaart bij deze akte een vereniging op te richten met de 

volgende statuten: 

STATUTEN 
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Naam en zetel 

Artikel 1. 

1. De vereniging draagt de naam: “Vereniging van Mandelige Eigenaren 

Toegangsweg Ossenwaard”. 

2. Zij heeft haar zetel in Ossenwaard. 

Begrippen 

Artikel 2. 

In deze statuten wordt bedoeld met: 

1. woonkavel of woningkavels: 

 een perceel grond met de daarop zich bevindende woning met verder aan- en 

toebehoren, plaatselijk bekend: 

 ***/nader omschrijven nadat adressen bekend zijn 

2. natuurterrein 

 het natuurterrein, kadastraal bekend gemeente Hagestein sectie A nummer 1813; 

3. mandelige zaak: 

 een mandelig perceel grond gelegen, zijnde de weg met alles wat 

daartoe behoort zoals de bestrating, installaties, kabels en leidingen, 

voorzieningen en overige werken, kadastraal bekend gemeente 

Hagestein sectie A nummer 1814, groot zeshonderd tweeënzeventig 

vierkante meter (672 m²); 

 welk perceel bestemd is tot gemeenschappelijk nut van de hiervoor onder 1. 

gemelde woonkavels en het onder 2. gemelde natuurterrein, in welke mandelige 

zaak de eigenaars van de laatstgemelde woonkavels en natuurterrein ieder 

gerechtigd zijn voor één/negende (1/9e) onverdeeld aandeel, alsmede mee te 

delen in de daarop betrekking hebbende kosten voor het gedeelte dat 

overeenkomt met zijn aandeel; 

4. eigenaar of eigenaren:  

 een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die één of meer woonkavels of het 

natuurterrein in volle eigendom heeft of van één of meer woonkavels of het 

natuurterrein krachtens een ander zakelijk recht het genot heeft; 

5. gebruiker:  

 een niet-eigenaar, die het feitelijk gebruik en genot van een woonkavel, het 

natuurterrein of een gedeelte daarvan heeft; 

6. algemene akte:  

 de akte waarin in verband met de realisatie en instandhouding van de woonkavels 

wordt bij deze akte de inhoud van de te vestigen erfdienstbaarheden kwalitatieve 

verplichtingen, mandeligheden en/of overige regelingen vastgesteld, mede om de 

toestand waarin de woonkavels zich na de bouw van de daarop geprojecteerde 

opstallen, ten opzichte van elkaar (zullen) bevinden, te laten ontstaan, te laten 

voortbestaan en zoveel mogelijk te handhaven. 

Doel 

Artikel 3. 

1. De vereniging heeft ten doel:  
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 a. het beheren en onderhouden van de mandelige zaak, alsmede het 

bevorderen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren en 

gebruikers van de woonkavels; 

 b. het toezien op de naleving en handhaving van de verplichtingen van de 

eigenaren en de gebruikers uit hoofde van de algemene akte en zonodig 

instellen van vorderingen en rechtsmaatregelen. 

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

 a. het beheer, onderhoud en reparatie van de bestrating; 

 b. het onkruidvrij houden van de bestrating; 

 c. het incasseren van de lidmaatschapsbijdragen; 

 d. het beheer en onderhoud van de (eventueel) aanwezige groenvoorzieningen; 

 e. het beheer en onderhoud van de elektra en buitenverlichting, de riolering, de 

borden en bewegwijzering, alsmede van het hekwerk; 

 f. het eventueel aangaan van beheersovereenkomsten met een derde 

(beheerder) met betrekking tot de hiervoor bedoelde voorzieningen zowel in 

naam van de vereniging als in naam van haar leden; 

 g. het eventueel in stand houden van een onderhouds- en reservefonds; 

 h. het bevorderen van een prettig leefklimaat ten behoeve van de mandelige 

zaak en haar eigenaars en gebruikers; 

 i. het eventueel opstellen van gedragsregels, zowel in de vorm van een 

huishoudelijk reglement als anderszins; 

 j. het afsluiten van verzekeringsovereenkomsten ten name van de vereniging en 

de eigenaren; 

 k. al hetgeen te doen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband 

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 

 een en ander in de ruimste zin van het woord, zulks echter met inachtneming van 

de wettelijke regels omtrent mandeligheid en met inachtneming van hetgeen over 

de mandelige zaak tussen de deelgenoten overeengekomen is. 

Leden 

Artikel 4. 

1. Leden van de vereniging zijn uitsluitend de eigenaren van één of meer 

woonkavels of natuurterrein. Per woonkavel en het natuurterrein wordt slechts 

één lidmaatschap aangenomen en erkend. 

2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn 

opgenomen. Elk lid is verplicht een eventuele adreswijziging terstond aan de 

secretaris op te geven. 

 Alle kennisgevingen aan leden kunnen geschieden aan het in het register 

opgenomen adres. 

3. Het lidmaatschap is niet persoonlijk, in die zin dat het vatbaar is voor overgang 

en overdracht tezamen met de woonkavel waarop het lidmaatschap betrekking 

heeft. 

 Indien het lidmaatschap deel uitmaakt van een onverdeeldheid zijn de 

betrokkenen verplicht één hunner aan te wijzen tot vertegenwoordiging ten 

opzichte van de vereniging. 
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 Van overdracht of overgang van het lidmaatschap wordt binnen één maand aan 

de secretaris kennis gegeven. 

Verplichtingen van de leden 

Artikel 5. 

1. De leden zijn gehouden bij te dragen in de kosten van de vereniging, waaronder 

begrepen kosten met betrekking tot de mandelige zaak alsmede overige kosten, 

ieder voor één/negende (1/9e) gedeelte. 

2. De algemene vergadering zal op basis van de hierna vermelde begroting het 

bedrag bepalen dat bij wijze van voorschotbijdrage dient te worden voldaan. 

3. Alle door de leden verschuldigde betalingen dienen te geschieden op een door het 

bestuur te bepalen bankrekening en wel binnen vier weken na de door de 

secretaris of penningmeester vast te stellen verschijndatum. 

4. De bij het einde van een lidmaatschap bestaande opeisbare financiële 

verplichtingen van het desbetreffende lid jegens de vereniging blijven voor diens 

rekening ook na beëindiging van het lidmaatschap. 

 Bij beëindiging van het lidmaatschap kan het lid jegens de vereniging geen 

aanspraak op enig batig saldo of reserve geldend maken. 

6. Indien een lid het ingevolge dit artikel door hem aan de vereniging verschuldigde 

bedrag niet binnen een maand, nadat het bedrag opeisbaar is geworden, aan de 

vereniging heeft voldaan, is hij hierover van de datum van opeisbaarheid een 

rente verschuldigd, berekend op basis van de wettelijke rente ten tijde van de 

dag van opeisbaarheid, verhoogd met twee punten, met een minimum van tien 

euro (€ 10,00). Het bestuur is bevoegd dit bedrag te matigen. 

7. De vereniging kan namens de leden tot handhaving van de bedongen rechten in 

rechte optreden, waaronder begrepen het vorderen van schadevergoeding 

Schorsing 

Artikel 6. 

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een 

maand, ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn 

lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de 

vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is 

geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden 

uitgeoefend. De lidmaatschapsverplichtingen blijven onverkort in stand.  

Einde lidmaatschap 

Artikel 7. 

1. Het lidmaatschap eindigt:  

 a. door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging dan 

eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan, dan wel indien het 

bestuur van de vereniging na een besluit tot ontbinding van de desbetreffende 

rechtspersoon het lidmaatschap heeft opgezegd; 

 b. door opzegging door het lid; 

 c. door opzegging door de vereniging; 

 d. door ontzetting. 
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2. a. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen 

het einde van een verenigingsjaar.   

 b. Het lidmaatschap eindigt na opzegging echter met onmiddellijke ingang:  

  - als van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat het 

lidmaatschap voortduurt; 

  - nadat een besluit aan het lid bekend is geworden of medegedeeld waarbij 

de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, 

tenzij het betreft een wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen;  

  - nadat het lid een besluit ter kennis is gebracht of gekomen tot omzetting 

van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of splitsing.  

3. a. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan tegen het einde van 

een kalenderjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een 

opzegtermijn van vier weken. De opzegging geschiedt schriftelijk en met 

opgave van redenen. Het aan het slot van lid 2.a bepaalde is van 

overeenkomstige toepassing.  

 b. Opzegging door de vereniging kan geschieden met onmiddellijke ingang: 

  - ingeval het lid geen eigenaar meer is van één of meer woonkavels; 

  - als het lid bij herhaling zijn verplichtingen jegens de vereniging niet 

nakomt; 

  - als het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die door de 

statuten voor het lidmaatschap worden gesteld; 

  - als redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden dat het 

lidmaatschap voortduurt. 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid 

bij herhaling in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, reglementen of 

besluiten van de vereniging alsmede als het lid de vereniging op onredelijke wijze 

benadeelt of heeft benadeeld.  

 De ontzetting geschiedt door het bestuur dat de betrokken persoon onverwijld 

van het besluit schriftelijk, onder opgave van redenen, in kennis stelt.  

5. De betrokken persoon kan binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving 

tegen het besluit tot opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap in beroep 

gaan bij de algemene vergadering. Het besluit van de algemene vergadering tot 

bevestiging van de opzegging of ontzetting kan slechts worden genomen met een 

meerderheid van twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.  

Geldmiddelen 

Artikel 8. 

1. De geldmiddelen van de vereniging kunnen bestaan uit de bijdragen van de leden 

en uit eventuele andere baten. 

2. De leden zijn gehouden tot het betalen van een periodieke bijdrage, die door de 

algemene vergadering zal worden vastgesteld. 

Bestuur 

Artikel 9. 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, met inachtneming van 

het bepaalde in artikel 10.  
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2. a. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) personen.  

 b. Het bestuur dient in beginsel zodanig te zijn samengesteld dat de 

meerderheid van de bestuurders bestaat uit eigenaren van de woonkavels 

en/of het natuurterrein. 

 c. Indien binnen twee (2) maanden na het ontstaan van een vacature voor een 

bestuurder die dient te voldoen aan de in sub b. bedoelde kwaliteitseis geen 

kandidaat is gevonden die voldoet aan die kwaliteitseis, kan van het in sub b. 

bepaalde worden afgeweken. Deze afwijking is slechts toegestaan voor die 

benoeming; bij een volgende vacature in het bestuur is het in sub b. en het 

in de vorige volzin bepaalde wederom van toepassing.  

 d. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 

 e. Indien een aantal bestuurders is gedaald beneden het minimum, blijft het 

bestuur toch bevoegd zolang ten minste twee bestuursleden in functie zijn. 

Het bestuur is verplicht te bevorderen dat het bestuur zo spoedig mogelijk 

weer overeenkomstig deze statuten is samengesteld.  

3. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd, zulks 

met uitzondering van het eerste bestuur dat bij deze akte wordt benoemd en 

waarvan alle leden in functie worden benoemd. 

 De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. 

4. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De 

voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd. 

Aanvaarding van het voorzitterschap houdt tevens aanvaarding van het 

lidmaatschap in. 

5. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan. Voor een 

besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derden van de 

geldig uitgebrachte stemmen. 

6. De bestuurders zijn bevoegd ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met 

een opzegtermijn van ten minste drie maanden. 

7. Het bestuur is, tenzij het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering 

heeft verkregen, niet bevoegd te besluiten: 

 a. tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en 

bezwaring van registergoederen; 

 b. tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of 

hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich 

tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt; 

 c. het verrichten van andere rechtshandelingen waardoor de vereniging voor 

langer dan een jaar wordt verbonden of waarvan de financiële betekenis of 

onbepaald is of een jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen 

bedrag of waarde te boven gaat. 

8. Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor het 

aangaan van geldleningen en het huren of verhuren van registergoederen. Op het 

ontbreken van de goedkeuring kan door de vereniging tegen derden geen beroep 

worden gedaan. 

Vertegenwoordiging 
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Artikel 10. 

1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door twee 

bestuursleden gezamenlijk, waarbij één van de twee de voorzitter dan wel de 

secretaris dan wel de penningmeester is. 

 Indien meerdere functies door dezelfde persoon worden vervuld, heeft dat niet tot 

gevolg dat de vereniging door die persoon alleen vertegenwoordigd kan worden. 

2. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met één of 

meer bestuurders wordt de vereniging vertegenwoordigd door de 

persoon/personen die daartoe door de algemene vergadering wordt/worden 

aangewezen. 

3. De beperking van de bestuursbevoegdheid in lid 7 sub a en sub b van het vorig 

artikel geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging. 

4. De in het vorige lid vermelde beperking kan slechts door de vereniging worden 

ingeroepen. 

Boekjaar, jaarstukken en jaarvergadering 

Artikel 11. 

1. Het boekjaar casu quo verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering (jaarvergadering) 

gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, 

behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In 

deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de 

gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans 

en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de 

vergadering over. Deze stukken hierna tezamen te noemen: 'jaarstukken'.  

3. De jaarstukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de 

ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van 

redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de 

gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.  

4. De algemene ledenvergadering heeft het recht om een (kas)commissie te 

benoemen van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen 

uitmaken. De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en 

brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. 

Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere 

boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een 

deskundige doen bijstaan.  

5. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door 

haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de 

waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevens van de 

vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.  

6. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering 

worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.  

7. De algemene vergadering stelt de jaarstukken vast. Nadat het voorstel tot 

vaststelling van de jaarstukken aan de orde is geweest, zal aan de algemene 

vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de 
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bestuurders voor het door hen in het desbetreffende verenigingsjaar gevoerde 

beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarstukken blijkt of dat beleid aan de 

algemene vergadering bekend is gemaakt.  

Algemene vergaderingen 

Artikel 12. 

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met 

inachtneming van een termijn van ten minste acht dagen. De bijeenroeping 

geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling. Aan het 

vereiste van schriftelijkheid wordt voldaan indien de oproep elektronisch is 

vastgelegd.  

2. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen 

worden gehouden, zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht, alsmede zo dikwijls 

dat schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, wordt verzocht 

door ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 

één/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, indien daarin 

alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.  

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot 

bijeenroeping van een algemene vergadering 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 vergaderingen bijeenroept. 

4. De algemene ledenvergadering kan besluiten de administratie – waaronder dient 

te worden verstaan het ontvangen en (doen) incasseren van alle betalingen en 

het doen van alle uitgaven, het voeren van de boekhouding in de meest 

uitgebreide zin en het verstrekken van de nodige specificaties en opgaven aan 

eigenaars, notarissen en het bestuur – op te dragen aan een door haar aan te 

wijzen beheerder en onder de voorwaarden als door haar met die beheerder 

zullen worden overeengekomen. 

5. De algemene ledenvergadering kan besluiten het technisch en/of bouwkundig 

beheer op te dragen aan een door haar aan te wijzen technisch en/of bouwkundig 

beheerder en onder de voorwaarden als door haar met die beheerder zullen 

worden overeengekomen. 

Besluitvorming van de algemene vergadering  

Artikel 13. 

1. a. Alleen niet geschorste leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Zij 

hebben daar ieder één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen 

uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Een geschorst 

lid heeft alleen toegang tot de algemene vergadering waarin het besluit tot 

schorsing behandeld wordt en is slechts bevoegd daarover het woord te 

voeren.  

 b. Besluiten kunnen alleen worden genomen indien twee derden van de leden ter 

vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Is hieraan niet voldaan dan kan 

een tweede vergadering worden belegd na vijf dagen en binnen dertig dagen; 
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in deze tweede vergadering kunnen ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde leden besluiten worden genomen over de onderwerpen 

van de eerste vergadering, tenzij in deze statuten anders is bepaald.  

2. Een eenstemmig schriftelijk genomen besluit van alle leden, ook al zijn deze niet 

in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, 

dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit 

wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van 

wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering. 

3. Over alle voorstellen wordt beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen, voor 

zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen is het voorstel 

verworpen. Indien bij verkiezing tussen personen niemand de volstrekte 

meerderheid heeft verkregen wordt, zo nodig na een tussenstemming, een 

tweede stemming gehouden tussen de twee personen. Indien bij die tweede 

stemming de stemmen staken, beslist het lot.  

4. Onder stemmen wordt verstaan geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen 

zijn geen geldige stemmen. Degenen die blanco of ongeldig stemmen tellen 

slechts mee om het quorum vast te stellen.  

5. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag 

van de stemming is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van 

dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats 

wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke 

stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied, een stemgerechtigde 

aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen 

van de oorspronkelijke stemming.  

Statutenwijziging 

Artikel 14. 

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de 

algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin 

wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot 

een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.  

2. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene 

vergadering waar ten minste twee derden van het totaal aantal leden van de 

vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste 

twee derde van het aantal stemmen.  

3. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige 

of vertegenwoordigde leden tot statutenwijziging worden besloten op een 

volgende, ten minste vijf dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te 

houden vergadering, met een meerderheid van twee derden van de stemmen. Is 

niet twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen 

vier, doch niet eerder dan twee weken daarna een tweede vergadering 

bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals dat in de vorige 

vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van 

ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen.  
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4. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering 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 afloop van de dag, waarop de vergadering 

werd gehouden. 

Statutenwijziging met algemene stemmen 

Artikel 15. 

Het in artikel 14 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle 

leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met 

algemene stemmen wordt genomen.  

Verlijden notariële akte van statutenwijziging 

Artikel 16. 

1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte 

is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de notariële akte is ieder bestuurslid 

bevoegd. Voorts kan de algemene vergadering één of meer personen machtigen 

tot het doen verlijden van de notariële akte.  

2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een 

doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de 

Kamer van Koophandel waar de vereniging haar zetel heeft.  

Ontbinding en vereffening 

Artikel 17. 

1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, 

genomen met ten minste twee derden van het aantal stemmen in een 

vergadering waarin ten minste drie vierden van het aantal leden aanwezig of 

vertegenwoordigd is. Voorts wordt de vereniging ontbonden in de overige in de 

wet (artikel 2:19 Burgerlijk Wetboek) genoemde gevallen. Het in de artikelen 15 

en 16 van deze statuten bepaalde is verder van overeenkomstige toepassing.  

2. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, 

geschiedt de vereffening door het bestuur overeenkomstig de wettelijke 

bepalingen.  

3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene 

vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der 

vereniging overeenstemmen. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe 

over. 

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening 

van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van 

de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en 

aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden 

toegevoegd de woorden: in liquidatie.  

5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging moeten 

worden bewaard door een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of 

rechtspersoon, gedurende zeven jaren na de vereffening.  

Huishoudelijk reglement en gedragsregels 
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Artikel 18. 

1. De algemene vergadering kan gedragsregels en/of een huishoudelijk reglement 

vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze 

statuten niet of niet volledig wordt voorzien.  

2. De gedragsregels en het huishoudelijk reglement mogen niet in strijd zijn met de 

wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. 

3. Het bepaalde in de artikelen 14 en 15 is van overeenkomstige toepassing.  

Slotbepaling 

Artikel 19. 

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet 

door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 

Slotverklaringen 

Ten slotte verklaart de verschenen persoon dat op grond van het hiervoor bepaalde in 

artikel 9 de eerste maal tot bestuurslid wordt benoemd: *** 

SLOT 

WAARVAN AKTE is verleden te Ede op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en 

toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig voor het verlijden van de 

akte van de inhoud ervan te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op 

volledige voorlezing ervan geen prijs te stellen. 

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de 

verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. 

 




