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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING VERENIGING
Vandaag, vierentwintig mei ____________________________________________________________________
tweeduizend zestien, verschenen voor mij, ________________________________________________
Mr. Drs. Johan Frederic Adriaan Martin Klaver, ____________________________________________
notaris te Etten-Leur: ____________________________________________________________________________
1. de heer Karst Vaartjes, geboren te Ouderkerk aan den IJssel op drie maart __
negentienhonderd negenenveertig, houder van paspoort nummer ______________
NMH0J3P83, uitgegeven te Etten-Leur op vijf juli tweeduizend twaalf, _________
wonende te 4871 AM Etten-Leur, Markenland 11; ___________________________________
2. mevrouw Veronica Johanna Maria van Haastrecht, geboren te Wassenaar op
zeven september negentienhonderd drieënvijftig, houder van paspoort ________
nummer NS5DB9LD9, uitgegeven te Etten-Leur op zesentwintig maart ________
tweeduizend veertien, wonende te 4876 CT Etten-Leur, Beiaard 415, __________
ten deze handelend in hun hoedanigheid van voorzitter respectievelijk secretaris _
van de vereniging: "HEEMKUNDEKRING JAN UTEN HOUTE", statutair ___________
gevestigd te Etten-Leur, ondernemingsadres: 4875 CC Etten-Leur, Markt 53, _____
postadres: 4870 AG Etten-Leur, Postbus 275, ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40284361, en als zodanig _
bevoegd deze vereniging, overeenkomstig het bepaalde in de statuten, ____________
rechtsgeldig te vertegenwoordigen, ___________________________________________________________
hierna ook te noemen: “de vereniging”. ______________________________________________________
INLEIDING _________________________________________________________________________________________
De verschenen personen, handelende als gemeld, verklaarden: _______________________
dat volgens hen "Heemkundekring Jan uten Houte" reeds is opgericht op elf _
mei negentienhonderd zevenenveertig; ________________________________________________
dat de statuten van de vereniging zijn vastgesteld bij de akte van oprichting, _
op zesentwintig april negentienhonderd vierennegentig verleden voor Mr. ____
R.J.M.G. Schijns, destijds notaris ter standplaats Etten-Leur; _____________________
dat nadien de statuten van de vereniging niet zijn gewijzigd; ______________________
dat in een algemene ledenvergadering, gehouden te Etten-Leur op ____________
éénentwintig maart tweeduizend zestien op wettige wijze is besloten de ______
statuten van de vereniging algeheel te wijzigen, zoals hierna bepaald; _________
dat een afschrift van de notulen van gemelde algemene ledenvergadering ___
aan deze akte is gehecht. _________________________________________________________________
STATUTENWIJZIGING _________________________________________________________________________
De verschenen personen, handelende als gemeld, verklaarden vervolgens naar _
aanleiding van voormelde besluiten en ter uitvoering daarvan de statuten van de _
vereniging algeheel te wijzigen, zodat deze statuten met ingang van vandaag _____
luiden als volgt: ___________________________________________________________________________________
Naam, Zetel en Werkgebied____________________________________________________________________
Artikel 1 ____________________________________________________________________________________________
1. De vereniging draagt de naam: "Heemkundekring Jan uten Houte". _________
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Etten-Leur. ______________________________________
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Het werkgebied omvat de burgerlijke gemeente Etten-Leur en de _______________
aangrenzende gebieden. _________________________________________________________________
3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. _____________________________________
Doel _________________________________________________________________________________________________
Artikel 2 ____________________________________________________________________________________________
1. De vereniging heeft ten doel: het bevorderen in brede kring van de _____________
belangstelling voor en de kennis van eigen streek, volk en gebruiken daarvan
en heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden. _____________________
2. Al hetgeen het vorenstaand doel kan bevorderen in de ruimste zin van het ___
woord behoort eveneens tot het doel van de vereniging. __________________________
3. Zij tracht dit doel te bereiken door het onderzoeken, bestuderen en (doen) ___
veilig stellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende
zaken, voorwerpen en oudheidkundige gegevens in en van het werkgebied __
en zijn omgeving door het organiseren van excursies, cursussen, lezingen en
tentoonstellingen, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere _______
groeperingen of instanties, alsmede het deelnemen aan activiteiten van ______
andere verenigingen, welke met het vorenstaand doel verband houden of ____
daartoe van belang zijn, alles in de ruimste zin van het woord. ___________________
4. De vereniging zal zich onafhankelijk opstellen ten aanzien van godsdienst en
politiek. _______________________________________________________________________________________
Lidmaatschap _____________________________________________________________________________________
Artikel 3 _____________________________________________________________________________________________
De vereniging kent:_______________________________________________________________________________
1. ereleden; _____________________________________________________________________________________
2. leden; (persoonlijke leden en gezinsleden) ____________________________________________
3. begunstigers. ________________________________________________________________________________
Artikel 4 ____________________________________________________________________________________________
Ereleden zijn zij, die wegens buitengewone verdiensten jegens de vereniging of __
jegens de heemkunde in het algemeen, op voorstel van het bestuur daartoe zijn _
benoemd bij besluit van de algemene ledenvergadering _________________________________
Leden zijn natuurlijke personen, die zich hebben aangemeld bij het bestuur als ___
persoonlijk lid dan wel gezinslid en als lid zijn geaccepteerd. __________________________
Begunstigers zijn personen en rechtspersonen, die de vereniging financieel _______
steunen. ___________________________________________________________________________________________
Artikel 5 ____________________________________________________________________________________________
Uitsluitend aan de ereleden en de leden komt het recht toe te stemmen over ______
zaken en personen. _____________________________________________________________________________
Begunstigers hebben geen stemrecht. ______________________________________________________
Ereleden zijn ontheven van de verplichting tot het betalen van de contributie. _____
Artikel 6 ____________________________________________________________________________________________
Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering
benoemd. __________________________________________________________________________________________
Artikel 7 ____________________________________________________________________________________________
Het lidmaatschap eindigt door opzegging, overlijden of royement. ____________________
Opzegging geschiedt door schriftelijke kennisgeving, welke voor één november __
van het lopende verenigingsjaar in het bezit van de secretaris moet zijn. ___________
Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot
het einde van het volgende verenigingsjaar. _______________________________________________
Royement heeft plaats door het bestuur, op gronden bij het huishoudelijk __________
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reglement vast te stellen. _______________________________________________________________________
De betrokkene kan van deze beslissing in beroep gaan bij een
arbitragecommissie, bestaande uit drie leden van de vereniging. _____________________
Eén lid hiervan wordt benoemd door het bestuur en één lid door de betrokkene, __
welke beide leden het derde lid benoemen. De beslissing van de _____________________
arbitragecommissie is bindend. ________________________________________________________________
Geldmiddelen______________________________________________________________________________________
Artikel 8 _____________________________________________________________________________________________
De inkomsten van de vereniging bestaan uit de contributies der leden, ______________
deelnamegelden, legaten, schenkingen, donaties, erfstellingen en toevallige ______
baten. ______________________________________________________________________________________________
Geldmiddelen ontvangen ter besteding voor een bepaald doel, zullen slechts voor
dit doel worden aangewend, tenzij de schenker desgevraagd anders beschikt. ____
Bestuur _____________________________________________________________________________________________
Artikel 9 ____________________________________________________________________________________________
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van minimaal drie personen en ____
maximaal zeven, van wie drie de functies vervullen van onderscheidenlijk ____
voorzitter, secretaris en penningmeester. _____________________________________________
De functies worden door het bestuur onderling verdeeld. __________________________
De mogelijkheid bestaat tot het benoemen van een tweede voorzitter, een ___
tweede secretaris en een tweede penningmeester. Een combinatie van _______
functies is mogelijk, met uitzondering van de functies van voorzitter, ___________
secretaris en penningmeester. __________________________________________________________
2. Het bestuur wordt gekozen door de algemene ledenvergadering uit en door _
de leden op de wijze zoals bepaald bij het huishoudelijk reglement, bij welk __
reglement eveneens wordt bepaald wie verkiesbaar is. In tussentijdse _________
vacatures wordt op gelijke wijze voorzien. ____________________________________________
Artikel 10 __________________________________________________________________________________________
1. Het bestuur beslist bij volstrekte meerderheid van de stemmen die maximaal
uitgebracht kunnen worden. Geen beslissingen kunnen genomen worden ____
indien niet minstens de helft van de bestuursleden ter vergadering aanwezig
is. ______________________________________________________________________________________________
2. Indien op een vergadering door afwezigheid van meer dan de helft van het __
aantal zitting hebbende bestuursleden geen besluiten kunnen worden _________
genomen, zullen in een volgende, tenminste één en ten hoogste vier weken _
later te houden vergadering, ongeacht het aantal alsdan aanwezige ___________
bestuursleden, over dezelfde onderwerpen met volstrekte meerderheid van __
stemmen besluiten genomen kunnen worden. _______________________________________
Bij staking van stemmen over personen vindt een herstemming plaats tussen
degenen, die het hoogste aantal stemmen op zich verenigden. Staken de ____
stemmen opnieuw, dan beslist het lot. _________________________________________________
Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn _________
verworpen. ___________________________________________________________________________________
Artikel 11 __________________________________________________________________________________________
De bestuursleden hebben zitting voor de tijd bepaald bij het huishoudelijk __________
reglement. _________________________________________________________________________________________
Een tussentijds gekozen bestuurslid treedt af op de datum, waarop degene in ____
wiens plaats hij getreden is, afgetreden zou zijn. _________________________________________
Artikel 12 ___________________________________________________________________________________________
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De verantwoordelijkheid voor alle activiteiten uitgaande van de vereniging, berust
bij het bestuur. ____________________________________________________________________________________
De voorzitter en de secretaris of penningmeester vertegenwoordigen samen de __
vereniging in en buiten rechte. ________________________________________________________________
Zij kunnen zich daarbij ieder door een schriftelijk gemachtigde doen _________________
vertegenwoordigen. _____________________________________________________________________________
De penningmeester is zelfstandig bevoegd te beschikken over saldi bij banken en
girodiensten, alsmede bankrekening(en) te openen en bankpas(sen) aan te _______
vragen. ______________________________________________________________________________________________
Voor het aangaan van geldleningen, voor het kopen, vervreemden, bezwaren, ____
huren of verhuren van registergoederen behoeft het bestuur toestemming van de
algemene ledenvergadering en ________________________________________________________________
voorts voor verbintenissen langer dan een jaar en/of bedragen hoger dan bepaald
bij het huishoudelijk reglement. _______________________________________________________________
Huishoudelijk reglement en stemrecht _______________________________________________________
Artikel 13 __________________________________________________________________________________________
Een door de ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft _______
nadere regels omtrent het lidmaatschap, het bedrag der contributie, de _____________
werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van
het stemrecht en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst __
voorkomt. ___________________________________________________________________________________________
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met __
deze statuten. ____________________________________________________________________________________
Bij het stemmen over zaken op een ledenvergadering is een meerderheid der ____
geldig uitgebrachte stemmen voldoende. ___________________________________________________
Bij het stemmen over personen op een ledenvergadering is de volstrekte __________
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen vereist. __________________________________
Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. ____________________
Wijziging van de statuten _______________________________________________________________________
Artikel 14 ___________________________________________________________________________________________
1. Tot wijziging van deze statuten kan worden besloten, op voorstel van het _____
bestuur, door de algemene ledenvergadering, met een meerderheid van ten _
minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. ______________________________
De oproepen voor deze vergadering moeten met de voorstellen ten minste __
vier weken voor de vergadering bij de leden aanwezig zijn: genoemde ________
vergaderingen mogen niet in de maanden juli of augustus gehouden worden.
Tegenvoorstellen door de leden moeten minstens twee weken vóór de ________
vergadering in het bezit van de secretaris zijn, die de plicht heeft te zorgen, __
dat deze voorstellen vier en twintig uur vóór de aanvang van de vergadering _
in het bezit van de leden zijn. ____________________________________________________________
2. Tot wijziging van deze statuten kan ook worden besloten op voorstel van _____
twintig (ere)leden, die deze voorstellen indienen bij de secretaris, die de plicht
heeft een ledenvergadering ter __________________________________________________________
behandeling van deze voorstellen uit te schrijven, met inachtneming van het _
in lid 1 van dit artikel bepaalde. __________________________________________________________
Verenigingsjaar ___________________________________________________________________________________
Artikel 15 __________________________________________________________________________________________
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. ________________________________________
In elk verenigingsjaar moet een jaarvergadering worden gehouden. _________________
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Ontbinding _________________________________________________________________________________________
Artikel 16 __________________________________________________________________________________________
De vereniging kan ten alle tijde worden ontbonden door een besluit van de ________
algemene ledenvergadering, genomen met tenminste twee/derde van de geldig __
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van het ___
aantal stemgerechtigde (ere)leden aanwezig moet zijn. Blanco stemmen worden
geacht niet te zijn uitgebracht. ________________________________________________________________
Is dit aantal niet aanwezig dan kan op een volgende te houden vergadering met _
een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen ____
worden besloten tot ontbinding, ongeacht het aantal der aanwezige _________________
stemgerechtigde (ere)leden. ___________________________________________________________________
De oproepen voor deze vergaderingen moeten minstens twee weken van tevoren
in het bezit der stemgerechtigden zijn en ze moeten de motivering tot ontbinding _
bevatten; genoemde vergaderingen mogen niet in de maanden juli of augustus ___
gehouden worden. _______________________________________________________________________________
Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn. ____
Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, ____
geschiedt de liquidatie door het bestuur. ____________________________________________________
Bij liquidatie wordt inachtgenomen het bepaalde in de artikelen 23 en 24 Boek 2 _
Titel 1 van het Burgerlijk Wetboek. ___________________________________________________________
Een eventueel batig saldo zal worden geschonken aan: Stichting Heemkundig ___
Streekmuseum Jan uten Houte, gevestigd te Etten-Leur. _______________________________
WAARVAN AKTE is verleden te Etten-Leur op de datum in het hoofd van deze ___
akte vermeld. ______________________________________________________________________________________
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de ____
akte is aan deze personen opgegeven en toegelicht. _____________________________________
De verschenen personen hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud
van de akte te hebben kennisgenomen, in te stemmen met beperkte voorlezing __
en te zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de inhoud van deze akte _
voortvloeien. _______________________________________________________________________________________
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door
de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. _______________________________
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

