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voorgeschreven termijn berusten onder de door het bestuur aan te wijzen
perso(o)n(en).-

6. De vereniging houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop -
de vereffening eindigt. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar
de vereniging is ingeschreven.

BULA G E N-
Aan deze akte is het volgende stuk vastgemaakt:

notulen algemene vergadering.
SLO T-
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte
betrokken persoon is door mij, notaris, voor zover door de wet vereist, aan de hand van
het daartoe bestemde document vastgesteld..
WAARVAN AKT E in minuut is verleden te Bilthoven, gemeente De Bilt, op de datum als
in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en
toegelicht.
De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te
stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud
van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.-
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, —
notaris, ondertekend om zestien uur en twintig minuten.
Volgt ondertekening
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Statuten van de vereniging: B E T E R D E BILT
gevestigd te De Bilt

Doorlopende tekst van de statuten zoals deze luiden sedert de statutenwijziging bij
akte op twee februari tweeduizend drieëntwintig verleden voor mr. Frans Eduard
van Beek, notaris met als plaats van vestiging de gemeente De Bilt.

NAAM—————————————————————————————
Artikel l. ———————————————————————————
De vereniging draagt de naam: Beter De Bilt. —————————————
Z E T EL E N DUUR ———————————————————————

Zij heeft haar zetel te Bilthoven, gemeente De Bilt; zij is aangegaan voor —
onbepaalde tij d. -—————————————————————————
D O EL———-—————-"————————————-—--——

l. De vereniging heeft ten doel: ——————————————————
a . het creëren van zo optimaal mogelijke leefomstandigheden voor de -

inwoners van de gemeente De Bilt; ——————————-———
b. de burgers van de gemeente De Bilt zo effectief mogelijk de kans te -

bieden een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke -
besluitvorming;-——————————————————————

c. het ondersteu''cn van de partij fractie(s) die voortkomt/voortkomen uit

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:————--—
a . de inwoners van de gemeente De Bilt regelmatig haar opvattingen en

gedachten onder de aandacht te brengen en omgekeerd de inwoners -
om hun opvattingen en gedachten te vragen; ——————————

b. het versfa-ekken van informatie over actuele ontwikkelingen in de -—
gemeente De Bilt; —————————————————————

c. het stimuleren van samenwerking met organisaties en groepen ———
inwoners die zich willen inzetten voor de leefomstandigheden van —
inwoners van de gemeente De Bilt; ——————————————
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vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten ———voortduren;————————————————————————d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een —lid in strijd met de statuten, reglemeiiten of besluiten der vereniging -handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. —————2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. —————3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan -slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met ———inachtaeming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan hetlidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging ofvan het lid redelijkerwijs niet gevergd kaji worden het lidmaatschap te —laten voortduren. ————————————————————————4. E en 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. —————————————————5. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is vooreen lid voorts mogelijk: ————————————————————a . bimien één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden -zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekendis geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdaii niet op dat lid vajitoepassing. E en lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een ——besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijnverzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten;———————————b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging -in een andere rechtsvonn of tot fusie aan hem is meegedeeld. -———6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. ——————7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging -op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kaii word an --het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uithet lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst vande kennisgevmg van het besluit beroep open op de algemene —-———vergadering. Hij wordt daai1:oe ten spoedigste sclmfitelijk van het besluitmet opgave van redenen in keanis gesteld. G edurende de beroepstemiijnen hangende het beroep is het lid geschorst. ————————————8. Wanneerhetlidmaatschapindeloop vaneen verenigingsj aar eindigt, —blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. —EIND E y_AND E R E C HT E N E N V E RPLIC HTrN G E NVAN_——————D O NAT E URS—————————————————————————Artikel 8.————————————————————————————l. De rechteii en veiplichtingen van een donateur eindigen bij zijn -———overlijden, en kumien te allen tijde wederzijds door opzegging worden -beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende -———verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd. —————————2. Opzegging iiamens de vereniging geschiedt door het bestuur. ———-—



4

JAARLUKS E BUDRA G E N———————————————————
ArtikeI9.~————————————————————————————
l. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage , die —

door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen —-—
daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage -
betalen.———————————————————————————

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke —-
ontlieffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te ———--
verieaen.——————————————————————————

R E C HT E ND O NAT E URS---————--———————--——
Artikel 10. ——————————————————————————
Behalve de overige rechten die aan donateurs bij of krachtens deze statuten -
worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging ——————
georganiseerde activiteiten bij te wonen.———————————————B E STUUR—-—-———---——————-————————-—Artikel 11. ———————————————————————————
l. Het bestuur bestaat uit tenminste twee personen, die (met uitzondering -van het eerste bestuur, waarvaii de leden in functie worden benoemd) —

door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming -———
geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2. ————————

2. De algemene vergadering kan besluiten dat een lid van het bestuur buiten
de leden wordt benoemd.————————————————————

3. De benoeiïiing van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende -voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4.—-——————————
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuurals tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor
de vergadering meegedeeld. E en voordracht door tien of meer leden moet
voor de aanvang van de vergadering scl-iriftelijk bij het bestuur worden -
ingediend.——————————————————————————

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door —
een met tenminste twee/derde van. de uitgebrachte stemmen genomen —
besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin
tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is. ———————

5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering -——
overeenkomstlg het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het ——
bindend karakter te ontiiemen, dan is de algemene vergadering vrij in de
keus.————————————————————————————

6. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming
uit die voordrachten. —————————————————————

EIND E B E STUÜRSLroMAATS C HAP , P E RIO DIE K LIDMAATS C HAP ,S C H O RSIN G-.-————————————————————————
Artikel 12. ———————————————————————————
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l. E lk bestuurslid, ook wamieer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan
te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of-———
geschorst.———————-—•——————————————————
E en schorsing die niet bimien drie maanden gevolgd wordt door een ——
besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die tennijn. ——————

2. E lk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een
door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De afgetredene is -—
herkiesbaar; wie ia een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op -
het rooster de plaats van zijn voorganger in. ————————————

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:———————————-—
a . ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het

eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;————————
b. door bedanken. —————————"—.————————————

B E STUURS F UN C TIE S , B E SLUITV O RMmG VAN H E T B E STUUR——
Artikel 13. ——————————————————————————
l. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een -—

peruiingmeester aan. Het bestuur kan uit zijn midden teveiis vervangers -
aanwijzen. E en bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. —-——-

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris ——
notulen gemaakt, die in een volgende vergadering worden vastgesteld en
die na vaststelling door de voorzitter en de secretaris worden —————
ondertekend. —————————————————————————

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de —-——
vergaderingen van- en de besluitvorming door het bestuur worden -——
gegeven. ———————————————————-.—-—————

4. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle ———
besluiten van het bestuur genomen met meerderheid van de geldig -——
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenniinste de helft van -
het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. ——————

5. Bij staking van de stemmen beslist de algemene vergadering. ————.—
6. Het ter bestuursvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter ——

omtrent de uitslag van een steniming is beslissend. ——————————
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover -—
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. ——————

7. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande -
lid bedoelde oordeel de juistheid daai-van betwist, dan vindt een nieuwe -
stemjnmg plaats, wanneer de meerderheid van het bestuur of, iiidien de -
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde , één
stenigerechtigde dit verlangt. ——————————————————

8. E en bestuurder kan zich ter bestuursvergadering doen vertegenwoordigen
door één mede-bestuurslid. ———————————————————

9. Aan de bestuursvergaderingen kan worden deelgenoiTien en in een -——
dergelijke vergadering kan worden gestemd door middel van een ———
elektronisch communicatiemiddel. Verbinding door telefomsch ofaudio-
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visuele communicatie van alle leden, waar ter wereld ze zich ook ———
bevinden, wordt beschouwd als een bestuursvergadering voor de duur ---
van de verbinding, tenzij de meerderheid van de aanwezig bestuursleden
daartegen bezwaar maakt, en op voorwaarde dat alle bestuursleden ——
bekend zijn met de te nemen besluiten. De notulen van de ——————
beraadslagingen, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, vormen
voldoende bewijs van de zaken behandeld op deze vergaderingen. ———

B E STUURSTAAK , V E RT E G E NW O O RDIGIN G ———————————
Artikel 14. ——————————————————————————
l. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met -

het besturen van de vereniging. —————————————————
2. Indien het aantal bestuursleden beneden twee is gedaald, blijft het bestuur

bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ——
vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de -
open plaatsen aan de orde komt. —————————————————

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde ———
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het
bestuur worden benoemd, als bedoeld in artikel 21. —————————

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, ——
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeeiikomsten tot het ———
verkrijgen, vei-vreemden en/of bezwaren van 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 zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.———
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden
gedaaii.———————————————————————————

5. Het bestuiir behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering
voor besluiten tot: ———————————————————„——-
I. onvenninderd het bepaalde onder II, het aangaan van ———————

rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of -
waarde , jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen, te
bovengaande; ——————————————————————

n. a . het huren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen van -
regi stergoederen;————————————————————

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een -
bankkrediet wordt verleend;————————————————

c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen
van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een
aan de vereniging verleend bankkrediet; ———————————

d. het aangaan van dadingen; ————————————————
e . het optreden in rechte , waaronder begrepen het voeren van ———

arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van -
conservatoire maati-egelen en van het nemen van die —————
rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; ———————
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f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereeiikomsten. ——————
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegeii derden geen beroep -
worden gedaan. —————————————————————————

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de —-—
vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door; ————————
a . hetzij het bestuur; —————————————————————
b. hetzij twee gezamenlijk handelende bestuursleden.————————

7. Het bestuur kan aan de peruiingmeester volmacht verlenen middels een. -
bij de Kamer van Koophandel te deponeren volmacht tot een door het —
bestuur nader te bepalen bedrag. ————————————————

JAARV E RSLA G , R E K E NIN G E N V E RANTW O O RDIN G ———————
Artikel 15. ———————————-.———--—————---.-„.-
l. Het boekjaar en het verenigingsjaar is gelijk aan het kalendeijaar. ———
2. Het bestuur is veiplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en

van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen
die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een ———
administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en -
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde —
de rechten en verpüchtingen van de vereniging kimnen worden gekend. -

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na
afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging vaii deze temiijn -
door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van -—
zaken, binnen de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de ——
balans en de staat van baten en lasten met toelichting ter goedkeuring aan
de algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door -
de bestuurders; ontbreekt de ondertekenmg van één of meer huiuier dan -
wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt. Na verloop -
van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke ——
bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen. -—"——-—————„

4. Wordt omtrent de geftouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid -
aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig —
van een accountant als bedoeld m artikel 2:393 lid l van het Burgerlijk —
Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een —-——
commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur ——
mogen uitmaken. —————-————————————————-„

5. 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 de boeken, bescheiden en -
andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar
te stellen.——————————————————————————

6. De commissie onderzoekt de in lid 3 en lid 5 bedoelde stukken en brengt
aan de algemene vergadenng verslag van haar bevindingen uit.————
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Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere -—
boekhoudkundige kennis, daii kan de commissie van onderzoek zich door
een deskundige doen bijstaan. —————————————————

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, boeken en andere ———————
gegevensdragers, bedoeld in de leden 2 en 3, zeven jaar lang te bewaren.

ALG EME N E V E R G AD E RIN G E N-——-—-—-——————-——-
Artikel 16. ———————————————————————————
l. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden

toe , die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. -
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt

een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de ———
jaarvergadering komen onder meer aan de orde: ———————————
a . het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel -

15 met het verslag van de aldaar benoemde commissie; ——————.
b. kwijting van de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende -

verenigingsjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit het -—
jaarverslag en de rekening en verantwoording blijkt dan wel dat ——
beleid aan de algemene vergadering op andere wijze bekend is ——
gemaakt;—————————————————————————

c. de benoeming van de in ai-tikel 15 genoemde conmiissie voor het -—
volgende verenigingsj aar;——————————————————

d. voorziening in eventuele vacatures; ——————————————
e . voorstellen vaii het bestuiur of de leden, aangekondigd bij de -———

oproeping voor de vergadering. ————————————————
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het —-—

bestuur dit wenselijk oordeelt.——————————————-———
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig -

aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der
stemmen verplicht tot het bijeem-oepen van een algemene vergadering op
een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt ———
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeeruroeping overgaan door
oproeping overeenkomstig artikel 20.———————————————

T O E G AN G E N ST EMR E C HT ——————————————————
Artikel 17. ——————————————————————————
l. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de -———

vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is en alle ——
donateiirs. G een tc'igang hebben geschorste leden en geschorste ————
bestuursleden met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot -
de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij -—
heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren. —————

2. Over toelating van andere dan de in lid l bedoelde personen beslist de —
algemene vergadering.—————————————————————
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<••? 3. Ieder lid van de vereniging heeft een stem, geschorste leden en donateurs
hebben geen stemrecht. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is,
heeft een raadgevende stem. ——————————————————

4. E en lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd mder lid -
uitbrengen, met dien verstaiide dat bedoeld ander lid alsdaii in totaal niet
meer dan twee stemmeii kan uitbrengen. Aan de eis van. scliriftelijkheid -
van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is -——
vastgelegd, mits de volmacht is voorzien van een elekti-onische ————
handtekening. ———-—-———————————————————

5. Aan algemene ledenvergaderingen kaii worden deelgenomen en in een —
dergelijke vergadering kan worden gestemd door middel van een ———
elektronisch communicatiemiddel. Verbinding door telefonisch ofaudio-
visuele communicatie van alle leden, waar ter wereld ze zich ook ———
bevinden, wordt beschouwd als een algemene ledenvergadering voor de
duur vaii de verbinding, tenzij tenminste twee/derde van de leden -——
tegenwoordig of vertegenwoordigd bezwaar maakt, en op voorwaarde dat
alle leden bekend zijn met de te nemen besluiten. De notulen van de ——
beraadslagingen, oiidei-tekend door de voorzitter en de secretaris, vonnen
voldoende bewijs van de zaken behandeld op deze vergaderingen. ———

V O O RZITT E RS C HAP . N O TULE N-———————————--——-
Artikel 18. ————————————————————„-—————
l. De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als -

omschreven in artikel 16 lid 4, laatste zin, geleid door de voorzitter van -
de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn —
plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden door het bestuur
aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voor-
zitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve . ————

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een
ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, -
die worden vastgesteld in. de zelfde of in een volgende vergadering, en --
die na vaststelling door de voorzitter en de notalist worden ondertekend.
Zij die de vergadering bijeenroepen kuimen een notarieel proces-verbaal
van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het
proces-verbaal wordt ter keiuiis van de leden gebracht. ——-—-—-—

B E SLUITV O RMIN G VAN D E ALG EME N E V E R G AD E RIN G ————
Artikel 19. ———————————————————————————
l. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter -—

omtrent de uitslag van een stemniing is beslissend. Hetzelfde geldt voor
de inlioud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een —
niet schriftelijk vastgelegd voorstel. ——————-————————„-

2. Wordt echter onniiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid ——
bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt eeu nieuwe ——
steinming plaats wanneer de meerderheid der vergadering, of indien de -
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde , een
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stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming —
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ————

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle ———
besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte —-——
meerderheid van de geldig uitgebrachte steniinen. ——————————

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. ————
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte ————

meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van
een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen
kandidaten plaats. ———————————————————————
Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan ~
vinden herstemmingen plaats, totdat het zij een persoon de volstrekte —
meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en -
de stemmen staken. Bij gemelde herstenimingen (waaronder niet is ——
begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen
op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd
de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal -
stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste -
aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door —
loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen
stemmeii meer kunnen worden uitgebracht. ————————————
Ingeval bij een stemjiiing tussen twee personen de stenimen staken, ——
beslist het lot wie van beiden is gekozen.—————————————

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van
personen, dan is het verworpen. —————————————————

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een ———
schriftelijke steniming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks -
voor de stemiuing verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij -———
ongetekende , gesloten brief] es. Besluitvomiing bij acclamatie is -———
mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. -—

8. E en eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een -——
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkeiinis van het bestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.—————

9. Zolang in een alfecmene vergadering alle leden aanwezig of vertegen- —
woordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met ——
algemene stenu-nen, omtrent alle aan de orde komende onderweipen - dus
mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft -
geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze -
geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van
vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht
genomen. ——————————————————————————

10. Besluiten mogen, in plaats van in een vergadering, ook schriftelijk———
worden genomen -waarmee wordt bedoeld elk door gebruikmaking van
reguliere post en/of langs veilige elektronische weg toegezonden leesbaar
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en reproduceerbaar bericht - op voorwaarde dat alle leden bekend zijn —
met de te nemen besluiten en de meerderheid van de aanwezig leden -—
geen bezwaar maakt tegen de manier van besluitvorming. ——————

BÜ E E NR O E PIN G ALG EME N E V E R G AD E RIN G -————————--

l. De algemene vergaderingen worden behoudens in het geval bedoeld in -
artikel 16 lid 4 bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt
schriftelijk aan. de adressen van de leden volgens het ledenregister ———
bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste —
veertien dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet ———
meegerekend. ————————————————————————

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderweipeii vermeld, -——
onvermmderd het bepaalde in artikel 24. —————————————

C OMMISSIE S—————————————————————————
Artikel 21. ——————————————————————————
l. Het bestuur kan één of meer commissies instellen. ——————————
2. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de leden van een conimissie .—-
3. Hef bestuur is te allen tijde bevoegd een commissie op te heffen. ————
RAAD VAN ADVIE S -"-—-—————————————————
Artikel 22. ——————————————————————————
Het bestuur kan een raad van advies instellen. —————————————
De wijze vaii benoeming van de leden van de raad van advies alsmede zijn -
taken en werkwijze kuimen nader worden vastgelegd in het huishoudelijk —
reglement.———————————————————————————
HUISH O UD ELIJKR E GLEME NT————————————————
Artikel 23. ————————————————————————————
I. Het bestuur zal het huishoudelijk reglement, waarin de onderwerpen —-

wordeii geregeld zoals voorzien in deze statuten, of waarin onderwerpen
welke niet in deze statuten zijn vervat worden geregeld, vaststellen. ——

2. Tot wijziging van het huishoudelijk reglement is het bestuur bevoegd,--
mits hiei-voor voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering is
verkregen. —————————————————————————

3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar
die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. ————————

STATUT E NWIJZIGIN G—-——————————————--——-
Artikel 24. ———————————————————————————
l. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht -

dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is ———"-
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten —
zullen worden voorgesteld. ———————————————————

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling vail een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten temninste vijf ——
dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de ——
voorgedrageii wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe -——
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geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop .van de dag
waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift -
als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden. ——————————

3. E en besluit tot statutenwijziging behoeft teniïiinste twee/derde van de —
uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste ——
twee/derde van de leden tegeiiwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet —
twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt -
binnen vier weken, doch niet eerder dan één week na de eerste ————
vergadering, 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 tegenwoordige of ———-—
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een —-———
meerderheid van temninste twee/derde van de uitgebrachte geldige -——
stemmen.——————————————————————————

4. E en statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een -——
notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder -
bestuurslid bevoegd. —————————————————————

O NTBINDIN G
Artikel 25.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene

vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3van het voorgaande artikel is van
overeenkomstige toepassing.

2. De vereffening geschiedt door het bestuur.
3. E en eventueel batig liquidatiesaldo van de ontbonden vereniging wordt besteed ten

behoeve van een algemeen nut beogende instelling.
4. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende

baten meer aanwezig zijn.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere

gegevensdragers van de ontbonden vereniging gedurende de door de wet
voorgeschreven termijn berusten onder de door het bestuur aan te wijzen
perso(o)n(en).

6. De vereniging houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop
de vereffening eindigt. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar
de vereniging is ingeschreven.

SLO TB E PALIN G———————————————————————
Artikel 26. —— ————————-—————————————„„„-
In deze stamten wordt met schriftelijk bedoeld elk door gebmikmaking van
reguliere post en/of langs veilige elektronische weg toegezonden leesbaar en
re;'j. ..'.,;• eerbaar bericht. ———————————————.———————

Het bovenstaande is de doorlopende tekst van de statuten zoals deze luiden
sedert de statutenwijziging de dato twee febmari tweeduizend drieëntwintig, voor
mr. Frans Eduard van Beek, notaris met als plaats van vestiging de gemeente De
Bilt.
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