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GI/52046/STATUTENWIJZIGING

Heden, zeven december tweeduizend achttien, verscheen voor mij, Mr Govert Jan
Hoogenboom, notaris te Eck en Wiel, gemeente Buren:
mevrouw Mr Gioia Houth, kandidaat-notaris, geboren te Lienden op zes mei
negentienhonderd éénennegentig, kantooradres: 4024 JL Eck en Wiel, gemeente
Buren, Vlissingsestraat 14;
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
de vereniging: De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters NVR, statutair
gevestigd te Wageningen, kantooradres: Agro Business Park 10, 6708 PW
Wageningen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40478375;
De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters NVR, hierna ook te noemen: "de
Vereniging".
De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft mij, notaris, het volgende
verklaard.
INLEIDING
1. De Vereniging is opgericht bij akte verleden op drieëntwintig maart
negentienhonderd vier.
2. De statuten van de Vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op twaalf
december tweeduizend elf verleden voor Mr D.G. Hoek, destijds notaris te
Wageningen.
3. Op heden heeft de algemene ledenvergadering van de Vereniging besloten de
statuten van de Vereniging te wijzigen.
Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte gehecht.
4. De verschenen persoon is door de algemene ledenvergadering gemachtigd om
deze statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging komen de statuten met onmiddellijke
ingang te luiden als volgt:
OVERZICHT ARTIKELEN MET INHOUDSOPGAVE
artikel 1.
Naam, Zetel en Duur
artikel 2.
Doel en Middelen
artikel 3.
Leden
artikel 4.
Bestuur
artikel 5.
Vertegenwoordiging
artikel 6.
Bureau NVR
artikel 7.
Kringen
artikel 8.
Algemene Ledenvergadering
artikel 9.
Geldmiddelen
artikel 10. Reglement NVR en Huishoudelijk Reglement NVR
artikel 11. Statutenwijziging
artikel 12. Ontbinding en Vereffening
NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging van Rentmeesters
NVR.
2. De vereniging is gevestigd te Wageningen.
3. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
DOEL EN MIDDELEN
Artikel 2.
doel
1. De vereniging heeft ten doel:
a. het (doen) waarborgen dat de leden van de Vereniging het vak van
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Rentmeester NVR blijvend kunnen uitoefenen;
het (doen) bevorderen en (doen) bewaken van de deskundigheid van de
Rentmeesters NVR;
c. het (doen) ondersteunen van de Rentmeesters NVR bij de uitvoering van
hun dienstverlening;
d. het (doen) profileren van de Rentmeesters NVR binnen het actuele
werkveld;
e. het (doen) bewaken van de titel (beroepsaanduiding): "Rentmeester NVR";
f. het (doen) behartigen van de belangen van de leden van de vereniging;
g. het zijn van een beroepsvereniging van en voor Rentmeesters NVR in de
breedste zin des woords.
middelen
2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het (doen) stellen en handhaven van opleidingseisen en/of andere
(kwaliteits)eisen aan het zijn van Rentmeester NVR;
b. het (doen) bevorderen en in stand houden van een systeem van
permanente educatie voor Rentmeesters NVR.
c. het (doen) bevorderen van een onpartijdig en onafhankelijk tuchtrecht op de
uitoefening van het beroep van Rentmeester NVR, zulks bij voorkeur door
middel van de statutair te Utrecht gevestigde en in het handelsregister
gehouden door de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41181508
ingeschreven stichting: Stichting Rentmeesterskamer;
d. het verstrekken van advies en/of informatie aan haar leden en/of derden;
e. het doen houden van voordrachten voor de leden en/of derden;
f. het (doen) organiseren van excursies;
g. het (doen) bevorderen van de contacten tussen de leden onderling en/of
tussen de leden enerzijds en/of derden anderzijds;
h. het (doen) onderhouden van contacten met aanverwante organisaties en/of
anderen;
i. het (doen) leveren van inhoudelijke bijdragen aan ontwikkeling in het
werkveld van de Rentmeester NVR.
LEDEN
Artikel 3.
soorten leden
1. De vereniging kent:
a. aspirant leden;
b. gewone leden;
c. belangstellende leden;
d. leden van verdienste;
e. andere door het bestuur in te stellen lidmaatschapsvormen.
aspirant leden
2. Aspirant leden zijn die natuurlijke personen die het aspirant lidmaatschap bij het
bestuur van de vereniging hebben aangevraagd en door het bestuur als aspirant
lid van de vereniging zijn toegelaten, zulks met inachtneming van het mogelijk
terzake bepaalde in het Huishoudelijk Reglement NVR en het hierna in lid 15, 16
en 17 bepaalde.
Het aspirant lidmaatschap kan nader in het Reglement NVR worden uitgewerkt.
gewone leden
3. Gewone leden zijn die natuurlijke personen die het gewoon lidmaatschap bij het
bestuur van de vereniging hebben aangevraagd en door het bestuur als gewoon
lid van de vereniging zijn toegelaten, zulks met inachtneming van het mogelijk
terzake bepaalde in het Huishoudelijk Reglement NVR en het hierna in lid 15, 16
en 17 bepaalde.
Het gewone lidmaatschap kan nader in het Reglement NVR worden uitgewerkt.
belangstellende leden
4. Belangstellende leden zijn die gewone leden van de vereniging die het
b.
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belangstellend lidmaatschap bij het bestuur van de vereniging hebben
aangevraagd en door het bestuur als belangstellend lid van de vereniging zijn
toegelaten, zulks met inachtneming van het mogelijk terzake bepaalde in het
Huishoudelijk Reglement NVR en het hierna in lid 15, 16 en 17 bepaalde.
Het belangstellende lidmaatschap kan nader in het Reglement NVR worden
uitgewerkt.
leden van verdienste
5. Leden van verdienste zijn die gewone of belangstellende leden die op grond van
bijzondere verdiensten voor de vereniging en/of de beroepsgroep "Rentmeester
NVR" op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering als
zodanig zijn benoemd en hun benoeming als lid van verdienste hebben
aanvaard, zulks met inachtneming van het mogelijk terzake bepaalde in het
Huishoudelijk Reglement NVR en het hierna in lid 15, 16 en 17 bepaalde.
Bij de beoordeling van een voordracht voor de benoeming tot lid van verdienste
wordt getoetst op basis van het Reglement NVR, voor zover dit reglement in een
regeling daaromtrent voorziet.
Het lidmaatschap van verdienste kan nader in het Reglement NVR worden
uitgewerkt.
andere lidmaatschapsvormen
6. Het bestuur kan andere dan hiervoor gemelde lidmaatschapsvormen instellen
en deze andere lidmaatschapsvormen ook weer opheffen, zulks met
inachtneming van hetgeen mogelijk terzake is bepaald in het Huishoudelijk
Reglement NVR.
Deze lidmaatschapsvormen kunnen nader in het Reglement NVR worden
uitgewerkt.
lid/leden
7. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of
genomen besluiten sprake is van "lid" of "leden" worden daaronder de aspirant
leden, de gewone leden, de belangstellende leden en de leden van verdienste
begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.
persoonlijk lidmaatschap
8. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of
overgang.
einde lidmaatschap
9. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting;
e. ten aanzien van een aspirant lid indien dit lid niet binnen drie jaar nadat
deze aspirant lid is geworden het gewoon lidmaatschap bij de Vereniging
heeft aangevraagd dan wel indien deze aanvraag van een aspirant lid tot
gewoon lid is afgewezen.
opzegging lidmaatschap door het lid
10. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het
einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging
mogelijk:
a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is
geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke
rechten en verplichtingen;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting
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van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door
tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
opzegging lidmaatschap door de vereniging
11. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts
geschieden tegen het einde van een boekjaar.
De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van
een opzeggingstermijn van vier weken.
Het bestuur is bevoegd bij directiestatuut de bevoegdheid tot opzegging van het
lidmaatschap te mandateren aan de directeur Bureau NVR en/of de
medewerkers van het Bureau NVR.
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door
tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
ontzetting
12. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt,
zoals ondermeer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse
bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt of wanneer het lid bepalingen uit de reglementen
(waaronder begrepen: het Reglement NVR) niet nakomt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten
spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt, zulks met
inachtneming van het mogelijk terzake bepaalde in het Huishoudelijk Reglement
NVR en het hierna in lid 15, 16 en 17 bepaalde.
Indien de ontzetting een aspirant lid betreft is dit aspirant lid niet langer bevoegd
de titel "aspirant Rentmeester NVR" te voeren. Indien de ontzetting een gewoon
lid betreft is dit gewone lid niet langer bevoegd de titel "Rentmeester NVR" te
voeren.
tussentijdse beëindiging lidmaatschap
13. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd,
tenzij het bestuur anders bepaalt.
schorsing door het bestuur
14. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen
(waaronder begrepen: het Reglement NVR) of besluiten van de vereniging of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen (anders dan de hierna
bedoelde schorsing na ontzetting door het bestuur) voor een door het bestuur te
bepalen periode van maximaal zes (6) maanden, zulks met inachtneming van
het mogelijk terzake bepaalde in het Huishoudelijk Reglement NVR en het
hierna in lid 15, 16 en 17 bepaalde.
Indien deze schorsing een aspirant lid betreft is dit aspirant lid gedurende de
schorsing niet langer bevoegd de titel "aspirant Rentmeester NVR" te
voeren. Indien deze schorsing een gewoon lid betreft is dit gewone lid
gedurende de schorsing niet langer bevoegd de titel "Rentmeester NVR" te
voeren.
beroep- en bezwaarprocedures
15. In eerste aanleg besluit het bestuur over:
de toelating van een natuurlijk persoon als lid van de vereniging, al dan niet
na advies van een daartoe ingestelde commissie, voor zover een dergelijke
commissie op grond van deze statuten of het Huishoudelijk Reglement NVR
is ingesteld;
ontzetting uit het lidmaatschap;
schorsing van een lid;
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een en ander zoals hiervoor vermeld.
Het bestuur is bevoegd bij directiestatuut de hiervoor vermelde taken en
bevoegdheden te mandateren aan de directeur Bureau NVR en/of de
medewerkers van het Bureau NVR, voor zover een dergelijk bureau op grond
van deze statuten of het Huishoudelijk Reglement NVR is ingesteld.
16. Ingeval van:
niet-toelating van de betrokkene als lid;
ontzetting uit het lidmaatschap;
schorsing van een lid;
kan de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van
(een van de) vorenmeld(e) besluit(en) in bezwaar gaan bij de
Bezwarencommissie van de Vereniging, voor zover een dergelijke commissie op
grond van deze statuten of het Huishoudelijk Reglement NVR is ingesteld.
17. Ingeval de in lid 16 bedoelde bezwaarprocedure niet heeft geleid tot toelating
van de betrokkene als lid van de vereniging respectievelijk tot beëindiging van
de ontzetting uit het lidmaatschap respectievelijk tot beëindiging van de
schorsing, kan de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de
kennisgeving van (een van de) vorenmeld(e) besluit(en) in beroep gaan.
Gemeld beroep geschiedt, indien de besluitvorming in eerste aanleg is
gemandateerd door het bestuur, bij het bestuur van de Vereniging.
Indien de besluitvorming in eerste aanleg niet door het bestuur van de
Vereniging is gemandateerd, geschiedt beroep bij drie door het bestuur
aangewezen onpartijdige deskundigen.
18. In geval van ontzetting uit het lidmaatschap is gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep het lid geschorst.
Indien de schorsing een aspirant lid betreft is dit aspirant lid gedurende de
schorsing niet langer bevoegd de titel "aspirant Rentmeester NVR" te voeren.
Indien de schorsing een gewoon lid betreft is dit gewone lid gedurende de
schorsing niet langer bevoegd de titel "Rentmeester NVR" te voeren.
BESTUUR
Artikel 4.
omvang bestuur
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) natuurlijke personen.
benoeming bestuursleden
2. De leden van het bestuur, hierna ook te noemen: "de bestuursleden", worden
door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging.
De benoeming van een bestuurslid geschiedt uit een bindende voordracht
behoudens het hierna in dit artikel in lid 3. bepaalde.
Tot het opmaken van zulk een voordracht is alleen het bestuur bevoegd.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene
ledenvergadering medegedeeld.
3. Aan iedere voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een
met ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van
de algemene ledenvergadering.
4. Is geen bindende voordracht gemaakt of besluit de algemene ledenvergadering
overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordracht het
bindende karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in de
keuze.
5. Indien bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, zal
herstemming plaats vinden tussen de twee personen, die de meeste stemmen
op zich verenigd hebben.
6. Indien de algemene ledenvergadering hierom vraagt wordt over de vervulling
van een vacature met gesloten briefjes gestemd.
Bij staking van stemmen beslist het lot.
schorsing en ontslag bestuursleden
7. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de
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algemene ledenvergadering worden geschorst en/of ontslagen.
Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene ledenvergadering met
een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen.
8. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene
ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag van dit
bestuurslid heeft besloten, eindigt de schorsing.
Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de
algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een
raadsman doen bijstaan.
duur benoeming bestuursleden
9. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar.
Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Als
een bestuurslid zijn functie verliest voordat hij volgens het rooster aftreedt,
neemt zijn opvolger op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
Een volgens rooster aftredende bestuurder is éénmaal onmiddellijk
herbenoembaar.
Het bestuur kan bepalen dat een eerste benoemingsperiode niet in aanmerking
wordt genomen bij de toepassing van de vorige zin als die periode twee (2) jaar
is of korter is dan twee (2) jaar.
Een bestuurder die niet onmiddellijk herbenoembaar is, kan weer tot bestuurder
worden benoemd als minimaal drie (3) jaar zijn verstreken na de laatste dag dat
hij bestuurder was.
10. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
einde bestuurslidmaatschap
11. Het bestuurslidmaatschap eindigt (ook):
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door schriftelijk te bedanken;
c. door het verstrijken van de termijn waarvoor het bestuurslid werd gekozen.
functieverdeling binnen bestuur
12. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aan.
De functies van penningmeester en secretaris kunnen ook door één persoon
worden vervuld.
taak bestuur
13. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
vergaderingen bestuur
14. Het bestuur vergadert zo dikwijls als het zulks nodig oordeelt.
notulen bestuursvergaderingen
15. Van het verhandelde in elke vergadering van het bestuur worden notulen
opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris - na vaststelling door het
bestuur - worden ondertekend.
bestuursbevoegdheid bestuur
16. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 5.
vertegenwoordiging
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
twee handtekeningen
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan:
twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
vereiste goedkeuring algemene ledenvergadering
3. Het bestuur is, mits handelende met goedkeuring van de algemene
ledenvergadering, bevoegd tot:
het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren
van registergoederen;
het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of
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hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door de vereniging tegen derden
een beroep worden gedaan.
4. Het bestuur is uitsluitend bevoegd een aan de vereniging opgekomen
nalatenschap te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
instellen functionarissen
5. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aanstellen van functionarissen met
een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun
bevoegdheid en titulatuur, zulks met inachtneming van het mogelijk terzake
bepaalde in het Huishoudelijk Reglement NVR.
BUREAU NVR
Artikel 6.
Bureau NVR
De Vereniging kan zelfstandig een Bureau NVR in leven roepen of in stand houden,
dan wel (een deel van) de taken, verricht door het Bureau NVR, overdragen aan een
derde, zulks met inachtneming van hetgeen mogelijk terzake is bepaald in het
Huishoudelijk Reglement NVR.
KRINGEN
Artikel 7.
1. De leden van de vereniging worden zodanig geografisch ingedeeld in kringen
dat ieder lid tot een kring behoort.
Deze gezamenlijke leden die tot een kring behoren nemen hun besluiten in de
zogenaamde kringbijeenkomst.
2. De doelstelling van deze kringen is onder meer:
a. de bevordering van de informatievoorziening van de leden en/of anderen;
b. de bevordering van onderlinge betrokkenheid van de leden en/of anderen;
c. de onderlinge kennisoverdracht aan de leden en/of anderen.
3. Het bestuur is gehouden om ten minste twee maal per jaar te overleggen met de
gezamenlijke kringvoorzitters over de strategische koers en de speerpunten van
het verenigingsbeleid, alvorens dat vast te stellen of te wijzigen.
4. In het Huishoudelijk Reglement NVR kunnen nadere regels gesteld worden in
verband met de taken, bevoegdheden en/of organisatie van de kringen.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 8.
plaats
1. De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in Nederland, in het
koninkrijksdeel dat gelegen is in Europa.
ten minste éénmaal per jaar
2. Jaarlijks wordt op een door het bestuur nader te bepalen datum tenminste één
algemene ledenvergadering gehouden, waarin ten minste die agendapunten
worden opgenomen als bepaald in de wet en het eventueel daartoe bepaalde in
het Huishoudelijk Reglement NVR en/of Reglement NVR.
termijn van oproeping
3. De termijn van oproeping tot een algemene ledenvergadering bedraagt ten
minste twee weken gerekend vanaf de verzending van de oproep. De oproep
bevat een agenda waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld.
De oproeping vindt plaats door een publicatie in het verenigingsorgaan of een
schriftelijk bericht aan de adressen van de leden volgens het ledenregister, of
door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar
bericht aan het adres wat het lid voor dat doel heeft bekend gemaakt.
toegang
4. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst
zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene
ledenvergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de ledenvergadering waarin het besluit tot
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schorsing wordt behandeld en is bevoegd in die vergadering daarover het woord
te voeren.
stemrecht
5. Stemgerechtigd in de algemene ledenvergadering zijn de leden.
Ieder van hen heeft één stem.
Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk
volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.
Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde
optreden.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
6. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene
ledenvergadering worden gehouden.
7. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een
volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen,
die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
leiding
8. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het
bestuur of, bij diens afwezigheid, door een uit het bestuur aan te wijzen lid.
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar
leiding.
9. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel
omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.
Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
notulen
10. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen
opgemaakt door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen
persoon.
Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene
ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de
secretaris van die vergadering ondertekend.
buitengewone algemene ledenvergaderingen
11. Buitengewone algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het
bestuur dit nodig oordeelt of indien deze door minstens tien procent (10 %) van
de leden onder opgave van de te behandelen onderwerpen, wordt aangevraagd,
in welk geval de vergadering in ieder geval gehouden moet worden binnen één
maand nadat de aanvraag door het bestuur is ontvangen, op een door het
bestuur te bepalen datum en plaats.
Geeft het bestuur hieraan geen gevolg, dan hebben verzoekers het recht zelf
over te gaan tot het beleggen van een (buitengewone) algemene
ledenvergadering.
bevoegdheden
12. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet of de statuten aan een ander orgaan van de vereniging
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zijn opgedragen.
GELDMIDDELEN
Artikel 9.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de
leden, erfstellingen zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 4
van de statuten, legaten, schenkingen en andere inkomsten.
2. Ieder lid is jaarlijks een bedrag (bijdrage) verschuldigd, welk bedrag wordt
vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Voor ieder soort lid kan het jaarlijks verschuldigde bedrag verschillen.
De algemene ledenvergadering kan bij het vaststellen van het jaarlijks
verschuldigde bedrag ook de leden nog op een andere wijze in verschillende
categorieën indelen met voor iedere categorie een afzonderlijk vastgestelde
jaarlijks verschuldigde bijdrage.
3. Behoudens het geval dat de algemene ledenvergadering uitdrukkelijk bepaalt
dat ook de leden van verdienste een jaarlijks bedrag verschuldigd zijn, zijn de
leden van verdienste daarvan vrijgesteld.
REGLEMENT NVR EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT NVR
Artikel 10.
1. Het bestuur kan het Reglement NVR vaststellen of wijzigen.
2. De algemene ledenvergadering kan het Huishoudelijk Reglement NVR
vaststellen of wijzigen, al dan niet op voorstel van het bestuur.
3. Het Reglement NVR en het Huishoudelijk Reglement NVR mogen geen
bepaling(en) bevatten in strijd met de wet of de statuten.
4. Van het thans meest recent vastgestelde exemplaar van het Huishoudelijk
Regelement is een afdruk aan deze akte gehecht.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 11.
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de
algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor
de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte
plaats voor de leden ter inzage leggen of publiceren tot na de afloop van de dag,
waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts
worden besloten met een meerderheid van ten minste tweederde van het aantal
uitgebrachte stemmen in een ledenvergadering, waarin ten minste de helft van
het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Is in de ledenvergadering niet ten minste de helft van het aantal leden aanwezig
of vertegenwoordigd, dan wordt niet later dan binnen één jaar daarna een
tweede ledenvergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het
voorstel kan worden besloten, mits met een zelfde (versterkte) meerderheid van
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.
5. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze
na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de (bevoegde)
Kamer van Koophandel gehouden register.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 12.
1. Het bepaalde in het vorige artikel, leden 1, 2 en 3, is van overeenkomstige
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toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van
de vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de
bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in
overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk
van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar
naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan
wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn.
De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in het vorige
artikel, lid 5, bedoelde register.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden
bewaard gedurende de daarvoor voorgeschreven wettelijke minimumtermijn na
afloop van de vereffening.
Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken
comparant is door mij, notaris, vastgesteld, voorzover deze niet eerder door mij,
notaris, is vastgesteld, aan de hand van het daartoe bestemde en als zodanig in
deze akte vermelde document.
Deze akte is verleden te Eck en Wiel, gemeente Buren, op de datum die in het hoofd
van deze akte staat vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting daarop, heeft de
comparant verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en
met gedeeltelijke voorlezing in te stemmen.
Onmiddellijk na gedeeltelijke voorlezing van deze akte, is deze eerst door de
comparant en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.
Volgt ondertekening. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT. ------------------------------------(w.g.) G.J. Hoogenboom
Ondergetekende, mr. Govert Jan Hoogenboom, notaris met plaats van vestiging
Buren, kantoorhoudende te Eck en Wiel, verklaart dat dit afschrift inhoudelijk een
volledige en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift
is.

