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STATUTENWIJZIGING 
LOKAAL OVERIJSSEL 
Referentie: AGEER/546274.01 
 
 
Op eenentwintig februari tweeduizend tweeëntwintig verscheen voor mij, mr. 
Barteld Slagter, notaris te Kampen: 
mevrouw Angela Manuela Geerligs, geboren te Tuquerres Nariño (Colombia) 
op vijfentwintig juli negentienhonderd zesennegentig, werkzaam op het 
kantoor van de notaris in het hoofd van deze akte genoemd, kantooradres: 
8266 AD Kampen, IJsseldijk 1, handelend als gemachtigde van de algemene 
ledenvergadering van na te melden vereniging.  
INLEIDING. 
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: 
- de algemene ledenvergadering van de vereniging: Lokaal Overijssel, 

statutair gevestigd te gemeente Kampen, kantoorhoudende Nachtegaal 1, 
8271 HS IJsselmuiden, ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer 62092944, deze vereniging hierna te noemen: "de vereniging", 
heeft met inachtneming van de statutaire en wettelijke regels besloten om 
de statuten van de vereniging te wijzigen; 

- de vereniging is opgericht bij akte verleden op zestien december 
tweeduizend veertien; 

- de statuten zijn sindsdien niet gewijzigd; 
- de algemene ledenvergadering van de vereniging heeft voorts besloten 

om de verschenen persoon te machtigen de betreffende statutenwijziging 
tot stand te brengen; 

./. - van deze besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van 
de notulen van de desbetreffende vergadering. 

STATUTENWIJZIGING. 
Vervolgens verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, ter 
uitvoering van deze besluiten de statuten van de vereniging gedeeltelijk te 
wijzigen als volgt. 
A. Artikel 1 lid 1 komt te luiden als volgt: 

‘’1. De vereniging draagt de naam: HART VOOR KAMPEN, hierna ook te 
noemen: “de vereniging”.’’ 

B. Artikel 2 komt te luiden als volgt: 
‘’1. De vereniging zet zich in voor de belangen van de inwoners van Kampen 

op lokaal politiek niveau. 
2. De vereniging streeft haar doel na door alle geëigende en wettige 

middelen die aan het doel bevorderlijk zijn, in het bijzonder door: 
 a. een kennisplatvorm te zijn voor lokale politiek in Kampen; 
 b. het uitoefenen van haar invloed op de provinciale en gemeentelijke 

politiek; en 
 c. het actief deel te nemen aan verkiezingen voor de gemeenteraad in 

de gemeente Kampen. 
3.  De vereniging heeft geen winstoogmerk.’’ 
C. Artikel 3 komt te luiden als volgt: 
‘’1. De vereniging is een verband van politiek geïnteresseerden. 
2. Iedereen kan aspirant-lid worden. Na verloop van drie jaar kan een 

aspirant-lid een verzoek doen aan het bestuur om lid te worden.’’ 
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D. Artikel 6 lid 4 komt te luiden als volgt: 
‘’4. De vereniging houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is 

voor de verwezenlijking van haar doel.’’ 
E. Artikel 7 komt te luiden als volgt: 
‘’1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit:  
 a. de voorzitter, die in functie door de ledenvergadering wordt benoemd 

en  
 b. algemene bestuursleden, die door de ledenvergadering worden 

benoemd waarbij het aantal leden door de ledenvergadering wordt 
bepaald op ten minste twee en ten hoogste zeven. 

 Het bestuur dient zodanig samengesteld te zijn dat de meerderheid van 
het aantal bestuursleden onafhankelijk van elkaar fungeert. 

2. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester 
aan, deze functies kunnen ook door één persoon worden vervuld.  

 In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien met dien 
verstande dat uiterlijk na verloop van drie maanden na het ontstaan van 
de vacature een nieuw bestuurslid benoemd dient te zijn. 

3. Slechts leden van de vereniging kunnen tot bestuurslid van de vereniging 

worden benoemd.’’ 
F. Artikel 10 lid 2, lid 6, lid 7 en lid 8 komen te luiden als volgt: 

‘’2. Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke 
vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid 
betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuurders behoort, is ieder 
van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, 
tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het 
treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.  

 Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang 
van de vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie. 

6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming 
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat 
tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar 
verbonden onderneming of organisatie. 
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, 
wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering. 

7. Het bestuur van de vereniging stelt een beleidsplan op, welk beleidsplan 
inzicht geeft in de werkzaamheden van de vereniging, de wijze waarop de 
vereniging geld werft, de wijze waarop het vermogen van de vereniging 
wordt beheerd en de wijze waarop het vermogen van de vereniging wordt 
besteed. 

8. 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 vergadering 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.’’ 
G. Artikel 13 komt te luiden als volgt: 
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‘’1. De ledenvergaderingen zijn openbaar, tenzij daarover in het huishoudelijk 
reglement anders is bepaald.  

2. Alle leden hebben stemrecht, aspirant-leden hebben geen stemrecht. 
3. Een stemgerechtigde kan een andere stemgerechtigde schriftelijk 

volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van 
schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht 
elektronisch is vastgelegd. Een stemgerechtigde kan voor maximaal één 
andere stemgerechtigde als gevolmachtigde optreden.’’ 

H. Artikel 18 lid 4 komt te luiden als volgt: 
‘’4. Een eventueel batig saldo zal door de vereffenaars worden uitgekeerd. 

Het liquidatiesaldo komt ten goede aan een algemeen nut beogende 
instelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg 
uitsluitend het algemeen nut beoogt. De instelling waaraan het 
liquidatiesaldo ten goede komt wordt aangewezen door de 

ledenvergadering.’’ 
De overige artikelen blijven ongewijzigd. 
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens, dat de 
statuten van de vereniging thans in hun geheel luiden als volgt: 
STATUTEN: 
‘’Naam en zetel 
Artikel 1 
1. De vereniging draagt de naam: HART VOOR KAMPEN, hierna ook te 

noemen: “de vereniging”. 
2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Kampen. 
Doel 
Artikel 2 
1. De vereniging zet zich in voor de belangen van de inwoners van Kampen 

op lokaal politiek niveau. 
2. De vereniging streeft haar doel na door alle geëigende en wettige 

middelen die aan het doel bevorderlijk zijn, in het bijzonder door: 
 a. een kennisplatvorm te zijn voor lokale politiek in Kampen; 
 b. het uitoefenen van haar invloed op de provinciale en gemeentelijke 

politiek; en 
 c. het actief deel te nemen aan verkiezingen voor de gemeenteraad in 

de gemeente Kampen. 
3.  De vereniging heeft geen winstoogmerk.  
Leden en structuur 
Artikel 3 
1. De vereniging is een verband van politiek geïnteresseerden. 
2. Iedereen kan aspirant-lid worden. Na verloop van drie jaar kan een 

aspirant-lid een verzoek doen aan het bestuur om lid te worden. 
Toelating leden 
Artikel 4 
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van de leden. 
2. Bij niet toelating tot lid kan de ledenvergadering alsnog tot toelating 

besluiten. 
Einde lidmaatschap 
Artikel 5 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
 a. door opzegging door het lid; 
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 b. door opzegging door de vereniging; 
 c. door ontzetting. 
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan 

slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. 
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd: 

 a. indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan 
worden het lidmaatschap te laten voortduren; 

 b. indien het bepaalde in lid 4, sub b of c, van dit artikel toepassing 
vindt. 

 Een lid kan haar lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen 
een maand nadat haar een besluit waarbij haar rechten zijn beperkt of 
haar verplichtingen zijn verzwaard, is bekend geworden of meegedeeld. 

3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het 
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de 
datum waartegen was opgezegd. 

4. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur en kan slechts 
plaatsvinden:  

 a. wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten, als bedoeld in 
artikel 3 lid 2 te voldoen;  

 b. wanneer een lid één of meer van haar verplichtingen jegens de 
vereniging niet nakomt;  

 c. zodra de vereniging van het betrokken lid wordt ontbonden;  
 d. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren.  
5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur en kan alleen 

worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op 
onredelijke wijze benadeelt.  

Geldmiddelen  
Artikel 6 
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 
 a. contributies; 
 b. donaties; 
 c. erfstellingen, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen 

worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving, en 
legaten; 

 d. schenkingen; 
 e. subsidies van overheidswege; en 
 f. alle overige baten. 
2. Het bestuur weigert een financiële bijdrage wanneer daardoor de politieke 

onafhankelijkheid van de partij in gevaar kan worden gebracht. 
3. De contributieverplichtingen worden vastgesteld door de 

ledenvergadering op voorstel van het bestuur. 
4. De vereniging houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is 

voor de verwezenlijking van haar doel. 
Bestuur  
Artikel 7 
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit:  
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 a. de voorzitter, die in functie door de ledenvergadering wordt benoemd 
en  

 b. algemene bestuursleden, die door de ledenvergadering worden 
benoemd waarbij het aantal leden door de ledenvergadering wordt 
bepaald op ten minste twee en ten hoogste zeven. 

 Het bestuur dient zodanig samengesteld te zijn dat de meerderheid van 
het aantal bestuursleden onafhankelijk van elkaar fungeert. 

2. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester 
aan, deze functies kunnen ook door één persoon worden vervuld.  

 In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien met dien 
verstande dat uiterlijk na verloop van drie maanden na het ontstaan van 
de vacature een nieuw bestuurslid benoemd dient te zijn. 

3. Slechts leden van de vereniging kunnen tot bestuurslid van de vereniging 
worden benoemd.  

Einde bestuur 
Artikel 8 
1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een 

door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende 
bestuurder is eenmaal herbenoembaar. Degene die in een tussentijdse 
vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van 
zijn voorganger in.  

2. Ontslag of schorsing van de leden van het bestuur geschiedt door de 
ledenvergadering op een nader in het huishoudelijk reglement te bepalen 
wijze. 

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:  
 a. door overlijden;  
 b. door bedanken;  
 c. doordat hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;  
 d. door ontslag door de rechter.  
Werkwijze en besluitvorming bestuur 
Artikel 9 
1. Van het verhandelde in een vergadering van het bestuur worden notulen 

opgemaakt.  
2. Het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is 

beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor 
zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.  

3. Het bestuur regelt zijn eigen werkwijze.  
Vertegenwoordiging bestuur  
Artikel 10 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.  
2. Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke 

vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid 
betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuurders behoort, is ieder 
van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, 
tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het 
treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.  

 Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang 
van de vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie. 

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van 
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van 
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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 zekerheidstelling voor een schuld van 
een ander verbindt, tenzij het bestuur de goedkeuring van de 
ledenvergadering heeft verkregen. 

4. De vereniging wordt vertegenwoordigd door:  
 a. het voltallig bestuur, of  
 b. de voorzitter tezamen met een ander bestuurslid 
5. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde 

onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de 
leden door het algemeen bestuur worden benoemd en ontslagen. 

6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming 
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat 
tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar 
verbonden onderneming of organisatie. 
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, 
wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering. 

7. Het bestuur van de vereniging stelt een beleidsplan op, welk beleidsplan 
inzicht geeft in de werkzaamheden van de vereniging, de wijze waarop de 
vereniging geld werft, de wijze waarop het vermogen van de vereniging 
wordt beheerd en de wijze waarop het vermogen van de vereniging wordt 
besteed. 

8. 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 vergadering 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. 
Jaarverslag - rekening en verantwoording  
Artikel 11 
 1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks 

wordt ten minste één ledenvergadering gehouden en wel binnen zes 
maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze 
termijn door de ledenvergadering. In deze 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 ledenvergadering over. 

 Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; 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 in 
rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze 
verplichtingen nakomen. 

2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid 
aan de ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van 
een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk 
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Wetboek, dan benoemt de ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van 
ten minste twee personen die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. 

3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar 
onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar 
desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en 
bescheiden van de vereniging te geven. 

4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken. 
5. 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. De commissie brengt aan de 
ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. 

6. Het bestuur is verplicht de boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers als bedoeld in dit artikel gedurende zeven jaar te 
bewaren. 

De ledenvergadering 
Artikel 12 
1. de ledenvergadering is de algemene vergadering van de vereniging. Aan 

de ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet 
of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.  

2. Het bestuur roept de ledenvergadering bijeen;  
 a. zo dikwijls het dit wenselijk acht;  
 b. wanneer het daartoe volgens de wet of volgens statuten of 

reglementen verplicht is; of  
 c. op schriftelijk of elektronisch vastgelegd verzoek van ten minste vier 

leden. Het Bestuur is na een dergelijk verzoek verplicht tot het 
bijeenroepen van een ledenvergadering binnen een termijn van niet 
langer dan vier weken na indiening van het verzoek.  

3. Indien aan het verzoek als bedoeld in het vorige lid, onder c, binnen 
veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen, de verzoekers zelf 
tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de 
ledenvergadering bijeenroept. De verzoekers kunnen in dat geval 
anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering.  

4. Het bestuur roept de ledenvergadering bijeen door een schriftelijk 
toegezonden uitnodiging aan de adressen van de leden die door hen voor 
dit doel bij het bestuur zijn bekend gemaakt. De uitnodiging bevat in ieder 
geval de te behandelen onderwerpen.  

5. Indien een lid daarmee instemt, kan de bijeenroeping ook geschieden 
door een langs elektronische weg toegezonden leesbare en 
reproduceerbare uitnodiging aan het adres van het betreffende lid dat 
door haar voor dit doel bij het bestuur is bekend gemaakt.  

6. De termijn voor het toezenden van de uitnodiging bedraagt tenminste 
veertien dagen voorafgaande aan de datum van de ledenvergadering, de 
datum van de uitnodiging en die ledenvergadering  niet meegerekend.  

7. Het ledenvergadering regelt zijn eigen werkwijze. 
Toegang en stemrecht ledenvergadering  
Artikel 13 
1. De ledenvergaderingen zijn openbaar, tenzij daarover in het huishoudelijk 

reglement anders is bepaald.  
2. Alle leden hebben stemrecht, aspirant-leden hebben geen stemrecht. 
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3. Een stemgerechtigde kan een andere stemgerechtigde schriftelijk 
volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van 
schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht 
elektronisch is vastgelegd. Een stemgerechtigde kan voor maximaal één 
andere stemgerechtigde als gevolmachtigde optreden.  

Notulen ledenvergadering.  
Artikel 14  
1. De ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur, of 

door een door het bestuur aangewezen dagvoorzitter.  
2. Van het verhandelde in de ledenvergadering worden notulen gemaakt, die 

door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij 
die de ledenvergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-
verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of 
van het proces-verbaal wordt ter kennis van de ledenvergadering  
gebracht.  

Besluitvorming in de ledenvergadering  
Artikel 15  
1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle 

besluiten van de ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen.  

2. De ledenvergadering stelt bij huishoudelijk reglement nadere regels vast 
inzake stemmingen en besluitvorming op zijn vergaderingen.  

Huishoudelijk reglement 
Artikel 16  
1. De organisatie, alsmede de taken en bevoegdheden van zowel de 

vereniging als van de leden kunnen nader worden geregeld in 
afzonderlijke huishoudelijke reglementen, met dien verstande dat deze 
reglementen door de ledenvergadering wordt vastgesteld. 

2. Iedere vaststelling en/of wijziging van een huishoudelijke reglement wordt 
aan de leden bekend gemaakt, onder vermelding van de datum van 
inwerkingtreding en met letterlijke weergave van de tekst van de 
bepalingen. 

3. De huishoudelijke reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet. 
Statutenwijziging  
Artikel 17 
1. De statuten van de vereniging kunnen slechts worden gewijzigd door een 

besluit van de ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de 
mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. Zij, die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien 
dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de 
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen aan alle leden toesturen. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derden van de 
uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste 
twee/derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen 
twee/derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen 
vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, 
waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige ledenvergadering aan de 
orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 
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leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid van ten 
minste twee/derden van de uitgebrachte geldige stemmen. 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een 
notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip en van de letterlijke tekst van 
de aangenomen bepalingen wordt mededeling gedaan aan de vereniging. 
Ieder lid van het bestuur is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze 
akte bevoegd. 

Ontbinding en vereffening 
Artikel 18 
1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van 

de ledenvergadering, genomen met ten minste twee/derden van het 
aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten 
minste twee/derden van de afgevaardigden aanwezig of 
vertegenwoordigd is. 

2. De vereffening geschiedt met toepassing van de artikelen 23 en volgende 
van Boek 2 Burgerlijk Wetboek, behoudens het hierna volgende. 

3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, 
geschiedt de vereffening door het bestuur. 

4. Een eventueel batig saldo zal door de vereffenaars worden uitgekeerd. 
Het liquidatiesaldo komt ten goede aan een algemeen nut beogende 
instelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg 
uitsluitend het algemeen nut beoogt. De instelling waaraan het 
liquidatiesaldo ten goede komt wordt aangewezen door de 
ledenvergadering. 

5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot 
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven 
de bepalingen van de statuten en (huishoudelijke)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”.’’ 

SLOTVERKLARING. 
Tenslotte verklaarde de verschenen persoon dat thans tot bestuurders van de 
vereniging zijn benoemd: 
- de heer Albert Holtland, geboren te IJsselmuiden op dertig december 

negentienhonderd achtenvijftig, in de functie van voorzitter; 
- de heer Pieter Bergstra, geboren te Oostdongeradeel op negen december 

negentienhonderd zevenenvijftig, in de functie van secretaris; 
- de heer Albertus Johannes Kok, geboren te Kampen op een augustus 

negentienhonderd zesenvijftig, in de functie van penningsmeester.  
SLOT. 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE is verleden te Kampen op de datum in het hoofd van de 
akte vermeld. 
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon meegedeeld 
en daarop is een toelichting gegeven. 
De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben 
kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. 
De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst 
door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, om negen uur en 
drieënvijftig minuten. * * 
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(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
 

  


