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Zaaknummer: 18988DE 

 

 

 

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 

 

 

 

Heden, *, verscheen voor mij, mr. Jan Hens Derkman, notaris te Abcoude, gemeente   

De Ronde Venen: ---------------------------------------------------------------------------------  

 de heer Willem Joost Keulen, wonende te 1382 LC Weesp, Lange Muiderweg   

543s, geboren te Nieuwer-Amstel op vijfentwintig juli negentienhonderd  --------  

tweeënvijftig, houder van een paspoort met nummer NYLCHJDH0, uitgegeven   

te Weesp op negen september tweeduizend elf, gehuwd. -----------------------------  

De heer W.J. Keulen, ten deze handelende in zijn hoedanigheid van bestuurslid - en -  

overeenkomstig artikel 20 lid 4 van de statuten zelfstandig bevoegd terzake het  ------  

verlijden van onderhavige akte – van de vereniging: ----------------------------------------  

Vereniging Woonarkeigenaren Gooi – en Vechtstreek, – hierna te noemen  --------  

“vereniging” -, statutair gevestigd te Weesp, kantoorhoudende te 1383 PP Weesp,  ---  

Lage Klompweg 876 s (postadres: Postbus 5007, 1380 GA Weesp), welke vereniging  

is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken  --  

voor Amsterdam onder dossier nummer: 40517890, en als zodanig deze vereniging  -  

rechtsgeldig vertegenwoordigende. ------------------------------------------------------------  

De comparant, handelende als gemeld, verklaarde vooraf: ---------------------------------  

-  de vereniging werd opgericht bij notariële akte van oprichting op  zeven  ---------  

november negentienhonderd zes en negentig verleden voor mr. A.C.J.  ------------  

Böggemann, destijds notaris te Amstelveen; --------------------------------------------  

-  de statuten van de vereniging werden daarna niet meer gewijzigd; ------------------  

-  in een algemene vergadering van de leden van de vereniging, daartoe  -------------  

opgeroepen conform de bepalingen in artikel 19 en 20 van de statuten van de  ---  

vereniging, gehouden op * respectievelijk *, werd rechtsgeldig besloten,  ---------  

conform de voorschriften van artikel 20 lid 3 van de statuten van de vereniging,   

de hierna in deze akte vermelde artikelen te wijzigen, zoals hierna is opgenomen. 

Van het verhandelde en beslotene in voormelde vergadering blijkt uit de aan deze  ---  

akte gehechte notulen van die vergadering, welke notulen zijn ondertekend door het   

bestuur van de vereniging. -----------------------------------------------------------------------  
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Alsnu overgaande tot uitvoering van het beslotene in voormelde vergadering  ---------  

verklaarde de comparant, handelende als gemeld: -------------------------------------------  

I. artikel 1 van de statuten van de vereniging opnieuw vast te stellen als volgt: ------  

“ NAAM  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Artikel 1. --------------------------------------------------------------------------------------  

 1. De vereniging draagt de naam “Vereniging Woonarkbewoners Gooi- en  -  

Vechtstreek” ---------------------------------------------------------------------------  

II. artikel 3 lid 1 van de statuten opnieuw vast te stellen als volgt: ----------------------  

“ DOEL -----------------------------------------------------------------------------------------  

 Artikel 3. --------------------------------------------------------------------------------------  

 1. De vereniging heeft ten doel: het behartigen van de belangen van eigenaren   

en huurders van woonschepen met betrekking tot die schepen.” ---------------  

III. artikel 5 van de statuten opnieuw vast te stellen als volgt: ----------------------------  

“ BEGUNSTIGERS  --------------------------------------------------------------------------  

 Artikel 5.  -------------------------------------------------------------------------------------  

 1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging  ---------  

financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen  -  

minimum-bijdrage.---------------------------------------------------------------------  

 2. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke  -  

hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.” ------------------  

IV. artikel 6 lid 1  van de statuten opnieuw vast te stellen als volgt: ---------------------  

“ TOELATING --------------------------------------------------------------------------------  

 Artikel 6. --------------------------------------------------------------------------------------  

 1. het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.  -----------  

Toegelaten kunnen worden personen die eigenaar of huurder van een --------  

woonark zijn met een ligplaats in het gebied van de Hollandse of Utrechtse   

Vecht en de zijarmen tot aan de gemeentegrens van de gemeente Utrecht.” --  

V. artikel 7 lid 6 en lid 8 van de statuten opnieuw vast te stellen als volgt: ------------  

“ EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP --------------------------------------------------  

 Artikel 7. --------------------------------------------------------------------------------------  

 6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. ---------------------  

 8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft   

desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.” -----  

VI. artikel 8 lid 1  van de statuten opnieuw vast te stellen als volgt: ---------------------  

“ EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN BEGUNSTIGERS ------  

 Artikel 8. --------------------------------------------------------------------------------------  

 1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde  ------  

wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse  -  

bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft  ---------------  

verschuldigd.” --------------------------------------------------------------------------  

 VII. artikel 9 lid 1  van de statuten opnieuw vast te stellen als volgt: ---------------------  

“ JAARLIJKSE BIJDRAGEN  --------------------------------------------------------------  

 Artikel 9. --------------------------------------------------------------------------------------  
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 1. De leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse   

bijdrage, die door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur zal  -  

worden vastgesteld. --------------------------------------------------------------------  

  Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende  --  

bijdrage betalen.” ----------------------------------------------------------------------  

VIII. artikel 11 lid 2 van de statuten opnieuw vast te stellen als volgt: --------------------  

“ EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK LIDMAATSCHAP –  --  

SCHORSING --------------------------------------------------------------------------------  

 Artikel 11. ------------------------------------------------------------------------------------  

 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een  --  

door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is  ---------  

herkiesbaar behoudens het bepaalde in lid 5 van artikel 10; wie in een  -------  

tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn  

voorganger in,” -------------------------------------------------------------------------  

IX. artikel 13 lid 6 van de statuten opnieuw vast te stellen als volgt: --------------------  

“ BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING ----------------------------------  

 Artikel 13. ------------------------------------------------------------------------------------  

 6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de  -----------  

vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De  -------  

vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan: --------------------------  

  a. hetzij de voorzitter tezamen met de secretaris; -------------------------------  

  b. hetzij de voorzitter tezamen met de penningmeester (bij ontstentenis  ---  

van de secretaris); -----------------------------------------------------------------  

  c. hetzij de secretaris tezamen met de penningmeester (bij ontstentenis van  

de voorzitter).” --------------------------------------------------------------------  

X. artikel 14 leden 1, 4, 5 en 7 van de statuten opnieuw vast te stellen als volgt: -----  

“ JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING -----------------------  

 Artikel 14. ------------------------------------------------------------------------------------  

 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig  ------------  

december.” ------------------------------------------------------------------------------  

 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie  -  

van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het  --------  

bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van  --  

het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar  ---------  

bevindingen uit. ------------------------------------------------------------------------  

 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere  -------  

boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een  -----------  

deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle   

door haar gewenste informatie te verschaffen, haar desgewenst de kas en de   

waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging   

te geven. ---------------------------------------------------------------------------------  

 7. Het bestuur is verplicht haar administratie, alsmede de bescheiden bedoeld  -  

in de leden 2 en 3, in zowel fysieke als electronische vorm tien jaar lang te  -  

bewaren.” --------------------------------------------------------------------------------  

XI.  artikel 16 lid 1  van de statuten opnieuw vast te stellen als volgt: -------------------  
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“ TOEGANG EN STEMRECHT -----------------------------------------------------------  

 Artikel 16 -------------------------------------------------------------------------------------  

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging  -  

en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste  -  

bestuursleden, behoudens in het kader van het beroep als bedoeld in artikel   

7 lid 7.” ----------------------------------------------------------------------------------  

XII. artikel 17 lid 2 van de statuten opnieuw vast te stellen als volgt: --------------------  

“ VOORZITTERSCHAP – NOTULEN ---------------------------------------------------  

 Artikel 17. ------------------------------------------------------------------------------------  

  Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een  --  

ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die   

door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die   

de vergadering bijeen roepen kunnen een notarieel procesverbaal van het  ---  

verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het  ------------  

procesverbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.” -------------------------  

XIII. artikel 19 lid 1 van de statuten opnieuw vast te stellen als volgt: --------------------  

“ BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING ----------------------------------  

 Artikel 19. ------------------------------------------------------------------------------------  

 1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De --------  

oproeping geschied schriftelijk danwel electronisch aan de adressen van de   

leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de  -----  

oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.” --------------------------------------  

XIV. artikel 20 lid 2 van de statuten opnieuw vast te stellen als volgt: --------------------  

“ STATUTENWIJZIGING ------------------------------------------------------------------  

 Artikel 20. ------------------------------------------------------------------------------------  

 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een  --  

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen   

vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen   

wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats  ---------  

waaronder begrepen de officiële website van de Vereniging 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.” -------------------------------------------------------------------  

SLOT AKTE -------------------------------------------------------------------------------------  
WAARVAN AKTE is verleden te Abcoude, gemeente De Ronde Venen, op de  ------  

datum in het hoofd van deze akte vermeld. ---------------------------------------------------  

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken  -  

comparant/partij is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe  

bestemde documenten vastgesteld. -------------------------------------------------------------  

De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparant  -  

heeft verklaard met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen, tijdig voor het  ---  

verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben   

kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte  -----  

(kunnen) voortvloeien. ---------------------------------------------------------------------------  
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Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de   

comparant en vervolgens door mij, notaris, om  ---------------------------------------------  


