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Dossier: 44246/MW
Annex aantal: 1
- notulen
STATUTENWIJZIGING VERENIGING (226)
Heden, zestien september tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. __
Monique Manuela Rens, kandidaat-notaris, hierna te noemen: ‘notaris’, als __
waarnemer van het vacante protocol van mr. Marcel Rompes, destijds notaris
in de gemeente Zuidplas, kantoorhoudende te Nieuwerkerk aan den IJssel: ____
mevrouw Christine Agathe Winckel, werkzaam ten kantore van mij, notaris, __
aan het Raadhuisplein 19 te 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel, geboren te
's-Gravenhage op acht april negentienhonderd drie en zestig. ____________________
De verschenen persoon verklaarde: ____________________________________________________
1. Op veertien juni negentienhonderd vier en negentig is opgericht de _______
vereniging: Vereniging Modern Straatwerk, statutair gevestigd te _________
Veenendaal, kantoorhoudende te 3905 LT Veenendaal, Nieuweweg 226,
ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 40482824, ____
hierna ook te noemen: vereniging. _______________________________________________
De statuten van de vereniging zijn het laatst vastgelegd in de akte van ____
statutenwijziging, op zeventien juni tweeduizend vijftien verleden voor __
mr. drs. R.X.J. Blokzijl, notaris te Rotterdam. ____________________________________
2. De algemene ledenvergadering van de vereniging heeft blijkens de aan __
deze minuut gehechte notulen, conform de bepalingen van de statuten __
en de wet, in haar vergadering van zes september tweeduizend negentien
besloten de statuten te wijzigen en deze gewijzigde statuten te doen _____
vastleggen in een notariële akte. __________________________________________________
3. De verschenen persoon is gemachtigd door de algemene vergadering van
de vereniging tot het doen verlijden van deze akte, welke machtiging voor
zover nodig is bekrachtigd door het bestuur van de vereniging, hetgeen __
blijkt uit voormelde notulen. _______________________________________________________
4. Ter uitvoering van het vorenstaande worden bij deze de gewijzigde _______
statuten in een notariële akte vastgelegd ten einde deze in werking te ____
doen treden, welke statuten ingevolge gemeld besluit thans luiden als ___
volgt: ___________________________________________________________________________________
STATUTEN: _________________________________________________________________________________
Naam en zetel _____________________________________________________________________________
Artikel 1 _____________________________________________________________________________________
1. De vereniging draagt de naam: VERENIGING MODERN STRAATWERK _____
(afgekort V.M.S.)._____________________________________________________________________
2. De vereniging is gevestigd te Veenendaal. _______________________________________
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Duur _________________________________________________________________________________________
Artikel 2 _____________________________________________________________________________________
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. ______________________________
2. Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van één januari tot en met ___
éénendertig december. _____________________________________________________________
Doel __________________________________________________________________________________________
Artikel 3 _____________________________________________________________________________________
De vereniging heeft als doel het bevorderen van een moderne, gezonde en ___
duurzame bestratingsbranche, op basis van wederzijds respect en ______________
verantwoordelijkheid. De vereniging zet zich in voor kwaliteitsverbetering van
straattechnieken met aandacht voor gezondheid en welzijn van mens en werk
met respect voor de omgeving. _________________________________________________________
Strategie ____________________________________________________________________________________
Artikel 4 _____________________________________________________________________________________
De vereniging tracht haar doel te bereiken door de volgende strategieën: ______
1. het mobiliseren van betrokken partijen bij het bestratingsproces van _____
ontwerp tot en met nazorg; ________________________________________________________
2. het stimuleren van samenwerking in de keten; _________________________________
3. het stimuleren van onderzoeksinstellingen om onderzoek op het __________
onderhavige terrein te ontwikkelen; ______________________________________________
4. het initiëren van innovatie op het gebied van materieel, materialen en ___
werkprocessen binnen de bestratingsbranche; _________________________________
5. het activeren van onderwijsinstellingen om de kwaliteit van het ___________
bestratingsproces in hun programma op te nemen. ___________________________
Leden ________________________________________________________________________________________
Artikel 5 _____________________________________________________________________________________
Leden van de vereniging kunnen zijn vennootschappen, verenigingen, _________
rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen alsmede natuurlijke personen die _
betrokken zijn bij het bestratingsproces (zoals architecten, ontwerpers, _______
opdrachtgevers, verwerkers, leveranciers materialen, leveranciers materieel,
onderzoekers) alsook de daaraan gerelateerde maatschappelijke organisaties.
Toetreding __________________________________________________________________________________
Artikel 6 _____________________________________________________________________________________
Het verzoek tot toetreding als lid moet schriftelijk worden gedaan op de wijze
zoals bij algemeen reglement is bepaald. ______________________________________________
Beëindiging lidmaatschap _______________________________________________________________
Artikel 7 _____________________________________________________________________________________
1. Het lidmaatschap eindigt door: ____________________________________________________
a. Faillissement of surséance van betaling van het lid; ________________________
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b. Ontbinding van de rechtspersoon van het lid casu quo overlijden van __
een lid-natuurlijke persoon; ____________________________________________________
c. Opzegging door het lid per aangetekende brief aan het secretariaat; ___
d. Opzegging namens de vereniging. _____________________________________________
2. In geval van opzegging door het lid eindigt het lidmaatschap na afloop van
het betreffende verenigingsjaar, mits de opzegging het secretariaat vóór
één oktober heeft bereikt, zoals hiervoor vermeld. Geschiedt de ___________
opzegging later dan eindigt het lidmaatschap na afloop van het ____________
daaropvolgende verenigingsjaar. Het lidmaatschap eindigt bij opzegging _
door het lid evenwel onmiddellijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan _
worden het lidmaatschap te laten voortduren. _________________________________
Opzegging namens de vereniging ______________________________________________________
Artikel 8 _____________________________________________________________________________________
1. De algemene ledenvergadering is bevoegd het lidmaatschap van een lid, _
dat de verplichtingen uit het lidmaatschap voortvloeiende niet, of niet ___
behoorlijk, nakomt dan wel anderszins zich gedraagt in strijd met de ______
belangen van de vereniging, of van een lid dat, naar het oordeel van de __
vergadering, niet meer voldoet aan het bij artikel 5 bepaalde, op te _ _ _ _ _
zeggen. _________________________________________________________________________________
2. Voor een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel is een driekwart ________
meerderheid vereist van het aantal stemgerechtigde leden. _________________
3. In geval van opzegging eindigt het lidmaatschap onmiddellijk, indien ______
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het ______________
lidmaatschap te laten voortduren, onverminderd de aansprakelijkheid tot
het nakomen van alle financiële verplichtingen voor het lopende __________
verenigingsjaar en alle daaraan voorafgegane jaren waarin het betrokken
lid, lid van de vereniging is geweest. ______________________________________________
Bestuur ______________________________________________________________________________________
Artikel 9 _____________________________________________________________________________________
1. Het Bestuur van de vereniging bestaat uit de voorzitter, de secretaris,
de penningmeester, en ten minste twee overige leden. De voorzitter _
wordt door de algemene ledenvergadering in functie benoemd. Het ___
bestuur verdeelt zelf de overige functies en taken. _________________________
2. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, met het ____
behartigen van de aangelegenheden en belangen van de vereniging ____
gedurende het verenigingsjaar en met de uitvoering van de besluiten ____
van de algemene ledenvergadering. _____________________________________________
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Het bestuur is bevoegd de werkzaamheden onder zijn __________________________
verantwoordelijkheid mede door anderen te doen uitvoeren ten laste _
van de verenigingsbegroting en daartoe de nodige uitvoeringsbesluiten
te nemen. _____________________________________________________________________________
4. Indien het bestuur daartoe besluit kan het secretariaat van de _______________
vereniging ook door een ambtelijk secretaris worden gevoerd die geen
lid van het bestuur is. De ambtelijk secretaris woont de vergaderingen _
van het bestuur alsmede de algemene ledenvergaderingen bij en heeft
in deze vergadering een adviserende stem. ___________________________________
5. Eens in de vier jaar treedt volgens rooster één lid van het bestuur af; _____
aftredende leden van het bestuur zijn éénmalig terstond herkiesbaar. ____
6. De algemene ledenvergadering kan de leden van het bestuur ontslaan.
De leden van het bestuur zijn te allen tijde bevoegd zelf ontslag te ____
nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van _
ten minste drie maanden. _________________________________________________________
7. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door __
de algemene ledenvergadering worden geschorst. De schorsing _______
eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie ________
maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste _____________
bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ______
ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een _________
raadsman doen bijstaan. ___________________________________________________________
8. De vereniging wordt - zowel in als buiten rechte - vertegenwoordigd __
door het bestuur. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt ________
bovendien toe aan de voorzitter en ten minste één ander lid van het _____
bestuur, tezamen handelend. ____________________________________________________
Bindende besluiten _______________________________________________________________________
Artikel 10 ___________________________________________________________________________________
Eerst na voorafgaande goedkeuring door de algemene ledenvergadering is het
bestuur gerechtigd voor alle leden bindende besluiten te nemen of ten laste _
van de leden verplichtingen aan te gaan op het gebied van het __________________
verenigingsleven. __________________________________________________________________________
Algemene ledenvergadering ____________________________________________________________
Artikel 11 ___________________________________________________________________________________
1. Elk lid zijnde een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam wijst een ___
natuurlijk persoon aan als zijnde rechtsgeldige vertegenwoordiger in _
de algemene ledenvergadering en doet daarvan schriftelijk mededeling
aan het secretariaat. De vertegenwoordiger kan zich laten vervangen door
3.
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een andere natuurlijke persoon van hetzelfde lichaam, mits daarvan ______
schriftelijk mededeling is gedaan aan het secretariaat. De leden- ___________
natuurlijke personen hebben rechtsreeks zitting in de algemene ___________
ledenvergadering. ____________________________________________________________________
Ieder lid heeft in de algemene ledenvergadering één stem. __________________
De algemene ledenvergadering komt ten minste éénmaal per jaar bijeen,
binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar. Het bestuur brengt in ___
deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de ___
nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen
boekjaar gevoerd bestuur. Bij de rekening en verantwoording wordt ______
overlegd een verklaring van een externe accountant, zoals omschreven in
artikel 15 van deze statuten. Voorts komen in deze vergadering aan de ___
orde: ___________________________________________________________________________________
 De voorziening in eventuele vacatures; _______________________________________
 Vaststelling van de door het bestuur ontworpen begroting van _________
inkomsten en uitgaven voor het volgende verenigingsjaar. _______________
Rechtsgeldige besluiten kunnen door de algemene ledenvergadering _____
slechts worden genomen indien ten minste de helft van het aantal ______
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. ___________________
De oproeping tot een algemene ledenvergadering dient schriftelijk of per
e-mail te geschieden en ten minste acht dagen vóór de vergadering aan _
alle leden te zijn toegezonden._____________________________________________________
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig __
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte __
van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ________
ledenvergadering op een termijn van niet langer dan dertig dagen. Indien
aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, ______
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. __________________
De algemene ledenvergadering neemt besluiten en doet benoemingen __
met eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij
hieromtrent in enig artikel van deze statuten anders is bepaald. Bij ________
algemeen reglement kunnen nadere regels worden gesteld met ___________
betrekking tot stemmingen. ________________________________________________________
Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een ________
vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene
ledenvergadering. ____________________________________________________________________
Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of __________
vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits
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met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende _______________
onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding
- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de ___________
voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het __
oproepen en houden van vergaderingen of daarmee verband houdende _
formaliteit niet in acht genomen. _________________________________________________
Werk- en projectgroepen ________________________________________________________________
Artikel 12 ___________________________________________________________________________________
1. De vereniging kent werk- en projectgroepen, bestaande uit leden van __
de vereniging. Een werk- of projectgroep wordt door het bestuur _________
ingesteld met een bepaald doel voor een bepaalde of onbepaalde tijd op
basis van een projectplan. _________________________________________________________
2. De leden van iedere werk- of projectgroep kiezen uit hun midden een _
voorzitter, die aan het bestuur rapporteert over de voortgang van het __
project. ________________________________________________________________________________
3. De functie van voorzitter van een werk- of projectgroep wordt onder _____
meer beëindigd: ______________________________________________________________________
a. door overlijden of aftreden van betrokkene; ________________________________
b. door ontslag van betrokkene door de algemene ledenvergadering _____
en/of door het bestuur; _________________________________________________________
c. door opheffing, samenvoeging of splitsing van de desbetreffende ______
werk- of projectgroep(en) door het bestuur of de algemene _____________
ledenvergadering. ________________________________________________________________
Geldmiddelen ______________________________________________________________________________
Artikel 13 ___________________________________________________________________________________
De geldmiddelen van de vereniging kunnen worden verkregen door: ____________
a. Contributies; _______________________________________________________________________
b. Hoofdelijke omslagen; ___________________________________________________________
c. Bijzondere vergoedingen; _______________________________________________________
d. Renten; _____________________________________________________________________________
e. Leningen;___________________________________________________________________________
f. Toevallige baten.__________________________________________________________________
Artikel 14 ___________________________________________________________________________________
1. De leden betalen een jaarlijkse contributie. De grondslagen, waarnaar ____
deze contributie zal worden geheven, worden door de algemene __________
ledenvergadering van jaar tot jaar vastgesteld. _________________________________
2. Bijdragen anders dan contributies worden geheven en verrekend op de __
wijze zoals, naast het in dit artikel bepaalde, nader bij algemeen ___________
reglement is geregeld. _______________________________________________________________
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Alleen de ledenvergadering is bevoegd tot het nemen van een besluit tot
heffing van aanvullende bijdragen, mits een daartoe strekkend voorstel __
op de agenda is geplaatst. __________________________________________________________
4. Voor bepaalde diensten ten behoeve van individuele leden of een _________
gedeelte der leden, kan van de betrokken leden een vergoeding worden _
verlangd. _______________________________________________________________________________
5. Ten dienste van de heffing van contributies, omslagen en vergoedingen __
kan de algemene ledenvergadering besluiten nemen welke de leden ______
verplichten tot het verstrekken van de daarvoor noodzakelijke gegevens _
en het eventueel medewerken aan controlemaatregelen. De algemene __
ledenvergadering bepaalt bij zodanige besluiten tevens de waarborgen __
voor geheimhouding. ________________________________________________________________
Accountant _________________________________________________________________________________
Artikel 15 ___________________________________________________________________________________
1. De vereniging zal overgaan tot benoeming van een accountant, belast ____
met de controle van het financieel beheer.______________________________________
2. De accountant wordt op voorstel van het bestuur benoemd door de ______
algemene ledenvergadering voor een periode door deze vergadering vast
te stellen. ______________________________________________________________________________
3. Alle verdere zaken, de accountant en diens taak aangaande worden – ____
voor zover nodig - bij algemeen reglement geregeld. __________________________
Algemeen reglement _____________________________________________________________________
Artikel 16 ___________________________________________________________________________________
Het algemeen reglement - vastgesteld en zo nodig gewijzigd of aangevuld ____
door de algemene ledenvergadering op overeenkomstige wijze als in het _____
volgende artikel 17 bepaald - mag niet in strijd komen met enige bepaling van
deze statuten. ______________________________________________________________________________
Wijziging statuten _________________________________________________________________________
Artikel 17 ___________________________________________________________________________________
1. Wijziging van de statuten kan plaatsvinden in een speciaal daartoe ________
opgeroepen algemene ledenvergadering waar tenminste twee derde van
het totale aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd _
is.________________________________________________________________________________________
2. Indien geen voldoende aantal leden aanwezig is, wordt binnen twee ______
maanden doch niet eerder dan twee weken daarna een nieuwe algemene
ledenvergadering bijeengeroepen en gehouden. Deze vergadering is _____
bevoegd tot de voorgestelde wijziging van de statuten te besluiten, _______
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. _______________
3.
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Een besluit tot statutenwijziging behoeft steeds een twee derde ___________
meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. __________________
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële
akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van ___
statutenwijziging te doen verlijden. _______________________________________________
Ontbinding en liquidatie van de vereniging __________________________________________
Artikel 18 ___________________________________________________________________________________
1. Tot het nemen van een besluit tot ontbinding en liquidatie van de _________
vereniging is slechts de algemene ledenvergadering bevoegd, die speciaal
tot dat doel is bijeengeroepen. ____________________________________________________
2. Bij eventuele ontbinding is het bestuur met de vereffening belast, tenzij _
daarvoor door de algemene ledenvergadering een bijzondere commissie
mocht worden benoemd. __________________________________________________________
3. Bij het desbetreffende besluit wordt tevens door de algemene _____________
ledenvergadering een bestemming gegeven aan het eventueel batig ___________
liquidatiesaldo. _______________________________________________________________________
4. Met betrekking tot het nemen van een besluit door de algemene __________
ledenvergadering tot ontbinding en liquidatie is het in artikel 17 bepaalde
voor wat betreft quorum en meerderheid van stemmen geheel op ________
overeenkomstige wijze van toepassing.___________________________________________
Verklaringen Wet op het notarisambt ________________________________________________
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en diens identiteit heb ik, ______
notaris, vastgesteld aan de hand van voormeld daartoe door de wet ___________
voorgeschreven document. ______________________________________________________________
Vóór het verlijden van deze akte is door mij, notaris, tijdig gelegenheid ________
gegeven om van de inhoud van de akte kennis te nemen en is gewezen op de
gevolgen die uit de inhoud van deze akte voortvloeien. ____________________________
De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van deze akte kennis te
hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van ____
deze akte geen prijs te stellen. __________________________________________________________
Waarvan akte in minuut is verleden te NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL op de _
datum in het hoofd dezer akte vermeld. ______________________________________________
Na onder meer mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en de ______
toelichting daarop aan de verschenen persoon, is deze akte onmiddellijk, na _
beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en mij, notaris, ______________
ondertekend. ______________________________________________________________________________
3.
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