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annexen: -volmacht; 
                -notulen; 
 
 
STATUTENWIJZIGING 
dossier : 2020.001159.01.01 
referentie : RZ/dl 
 
 
Heden, @, verscheen voor mij, mevrouw Mr Simone Andriessen-Zwanink, 
notaris in de gemeente Schouwen-Duiveland kantoorhoudende te Zierikzee: 
mevrouw Helena Pieternella Groenleer, geboren te Zierikzee op dertig april 
negentienhonderd vijfenzestig, werkzaam ten kantore van voormelde notaris te 
4301 JG Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland, Havenpark 21, ten deze 
handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 
1. de heer MAARTEN SAS, geboren te Vlaardingen op twintig november 

negentienhonderd vierenvijftig, zich legitimerende met zijn paspoort met 
nummer NRJ859483, geldig tot negenentwintig juli tweeduizend vijfentwintig, 
uitgegeven te Noord-Beveland op negenentwintig juli tweeduizend vijftien, 
wonende te 4493 CW Kamperland (gemeente Noord-Beveland), 
Cederlaan 6, thans ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van 
het geregistreerd partnerschap; 

2. de heer ROELAND MARIA MOOIJ, geboren te Haarlem op negentien juli 
negentienhonderd tweeënvijftig, zich legitimerende met zijn paspoort met 
nummer NY84FDHP1, geldig tot vijfentwintig juli tweeduizend vierentwintig, 
uitgegeven te Middelburg op vijfentwintig juli tweeduizend veertien, 
wonende te 4333 BZ Middelburg, Brandenburglaan 48, gehuwd; 

die bij het geven van de volmacht handelden in hun hoedanigheid van voorzitter 
respectievelijk secretaris van het bestuur van de vereniging: VERENIGING 
ZEEUWSE MILIEUFEDERATIE, statutair gevestigd te Goes, bezoekadres: 
Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg, ingeschreven in het register van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 40310527 en als zodanig deze vereniging 
ingevolge het bepaalde in artikel 20 van haar statuten rechtsgeldig 
vertegenwoordigende. 
Van voormelde volmacht blijkt uit een onderhandse akte, die aan deze akte is 
gehecht. 
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde: 
Oprichting, statuten 
De vereniging werd opgericht en haar statuten werden vastgesteld op vijf 
december negentienhonderd vierentachtig voor mr L.A.J. Janse de Jonge, 
destijds notaris te Middelburg, verleden. 
Laatste statutenwijziging 
De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op veertien maart 
tweeduizend elf voor mr R. Zonnevylle, notaris te Zierikzee, gemeente 
Schouwen-Duiveland, verleden. 
Besluit tot statutenwijziging 
In de ledenvergaderingen, gehouden te @ op @ is onder meer besloten tot 
algehele wijziging van de statuten van de vereniging. 
Notulen 
Kopie van de notulen van deze vergadering is aan deze akte gehecht. 
Statutenwijziging 
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparante, handelend als 
gemeld, de statuten van de vereniging te wijzigen als volgt: 
S T A T U T E N 

\* 

\* 
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NAAM EN ZETEL 
ARTIKEL 1 
1. De vereniging draagt de naam: "Vereniging Zeeuwse Milieufederatie"  
2. De vereniging is gevestigd te Middelburg. 
DOEL 
ARTIKEL 2 
De vereniging heeft tot doel om in het belang van mens, flora en fauna, het juiste 
beheer te bevorderen van milieu, natuur en landschap in het bijzonder in de 
provincie Zeeland; dit alles in de meest ruime zin. 
BOEKJAAR/MIDDELEN 
ARTIKEL 3 
1. Het verenigingsjaar (tevens) boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. De vereniging tracht haar doel langs wettige weg te bereiken door alle 

geoorloofde middelen die voor het doel van de vereniging bevorderlijk 
kunnen zijn 

LEDEN 
ARTIKEL 4 
1. De vereniging kent leden, aspirant-leden en ereleden. 
2. Natuurlijke personen, die tenminste twaalf (12) jaar oud zijn en 

rechtspersonen met een statutair doel en feitelijke werkzaamheden die in 
voldoende mate passen bij die van de vereniging) kunnen door het bestuur 
op aanvraag worden toegelaten tot het aspirant-lidmaatschap.  
De duur van het aspirantlidmaatschap van lid-organisaties is één jaar, van 
natuurlijke personen eveneens één jaar of zoveel langer als nodig is om de 
leeftijd van achttien (18) jaar te bereiken. Het bestuur kan een aspirant-lid 
royeren.  

 Na afloop van het jaar aspirant lidmaatschap casu quo bij het bereiken van 
de achttienjarige leeftijd wordt een aspirant-lid automatisch lid. 

3. Leden kunnen zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaren 
hebben bereikt en het doel van de vereniging onderschrijven, alsmede 
rechtspersonen die het doel van de vereniging onderschrijven. 

4. Ereleden zijn de natuurlijke personen en rechtspersonen die wegens 
buitengewone verdiensten voor de vereniging op voorstel van het bestuur 
door de ledenvergadering als zodanig zijn benoemd en die benoeming 
hebben aanvaard. 

In deze statuten wordt onder lid/leden tevens erelid/ereleden begrepen tenzij uit 
de tekst anders blijkt. 
PROCEDURE AANVRAAG LIDMAATSCHAP 
ARTIKEL 5 
1. De aanvraag voor het lidmaatschap geschiedt bij het secretariaat, onder 

opgave van de gegevens die nodig zijn om na te gaan of aan de statutaire 
vereisten voor het lidmaatschap is voldaan. 

2. De aanvraag met deze gegevens wordt voorgelegd aan het bestuur die over 
de al dan niet toelating een gemotiveerd besluit neemt: In geval van afwijzing 
wordt dat besluit wordt de aanvrager schriftelijk, in een aangetekend 
verzonden brief meegedeeld. 

3. Tegen een afwijzend besluit op een aanvraag of een besluit tot royement van 
een aspirant-lid kan de aanvrager dan wel het geroyeerd aspirant-lid binnen 
één maand na ontvangst van de aangetekende brief houdende mededeling 
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van dit besluit in beroep komen bij de ledenvergadering, die bij gemotiveerd 
besluit alsnog tot toelating tot het (aspirant)lidmaatschap kan besluiten. 

4. Ereleden worden benoemd door de ledenvergadering. Ereleden zijn slechts 
contributie verschuldigd, indien de ledenvergadering daartoe besluit. Het 
hiervoor in artikel 5 bepaalde geldt niet met betrekking tot ereleden.  

EINDE LIDMAATSCHAP. 
ARTIKEL 6 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door het overlijden (natuurlijke personen) dan wel het ophouden van 
bestaan (rechtspersonen) van het lid;  

b. door opzegging van het lidmaatschap door het lid bij de directie; 
indien de opzegging geschiedt voor één december van het lopende 
kalenderjaar eindigt het lidmaatschap met éénendertig december van 
dat kalenderjaar, bij opzegging na dertig november eindigt het 
lidmaatschap met éénendertig december van het daarop volgende 
kalenderjaar; 
een lid kan zijn lidmaatschap door opzegging onmiddellijk beëindigen 
indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren; 
een lid is bevoegd om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te 
zeggen binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn 
beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem bekend is geworden of 
is medegedeeld - behoudens en voor zover een dergelijk besluit een 
wijziging van in de statuten nauwkeurig omschreven rechten en 
verplichtingen dan wel een wijziging van geldelijke rechten en plichten 
inhoudt –; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing; 
een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen 
binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting 
van de vereniging in een andere rechtsvorm als bedoeld in artikel 18 van 
Boek 2 Burgerlijk Wetboek alsmede ingeval een besluit tot fusie of tot 
splitsing; 

c. door opzegging van het lidmaatschap door het bestuur aan het lid; het 
betrokken besluit wordt, met opgave van redenen, aan het lid bij 
aangetekende brief meegedeeld; 
een zodanige opzegging doet het lidmaatschap met onmiddellijke 
ingang eindigen en kan alleen geschieden: 
1. wegens het niet meer voldoen aan de in de statuten gestelde 

vereisten voor het lidmaatschap; 
2. wegens het niet nakomen van enige financiële verplichting 

tegenover de vereniging, wanneer het lid na daartoe bij herhaling 
schriftelijk te zijn aangemaand op één december van het lopende 
kalenderjaar die verplichting niet is nagekomen; 

3. wanneer redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan worden 
het lidmaatschap te laten voortduren; 

d. door ontzetting bij besluit van de ledenvergadering wegens handelen in 
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging dan 
wel wegens benadeling van de vereniging op onredelijke wijze; het 
betrokken besluit wordt, met opgave van redenen, aan het lid bij 
aangetekende brief medegedeeld. 
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2. In alle gevallen waarin de ontzetting uit het lidmaatschap kan plaatsvinden, 
kan de ledenvergadering het betrokken lid schorsen voor een termijn van ten 
hoogste zes maanden; het betrokken besluit wordt, met opgave van 
redenen, aan het lid bij aangetekende brief meegedeeld. 

3. Het te ontzetten of te schorsen lid heeft het recht in persoon of bij schriftelijk 
gevolmachtigde zijn belangen te verdedigen in de ledenvergadering waarin 
het voorstel tot ontzetting of schorsing behandeld zal worden. 

 Een besluit tot ontzetting of schorsing dient te worden genomen met ten 
minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

4. Wanneer het lidmaatschap, anders dan ingevolge het bepaalde in lid 1 onder 
a, in de loop van het kalenderjaar eindigt, blijft de contributie over dat 
kalenderjaar in haar geheel verschuldigd. 

LEDENVERGADERING 
ARTIKEL 7 
1. Aan de ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de 

statuten of de wet aan enig ander orgaan van de vereniging zijn opgedragen.  
2. In de ledenvergadering kunnen de leden het woord voeren en stemrecht 

uitoefenen met betrekking tot alle zaken welke een onderwerp van 
behandeling uitmaken. 

3. De oproeping tot de ledenvergadering geschiedt schriftelijk; door het bestuur 
behalve in het geval, voorzien in artikel 8 lid 3 -, op een termijn van ten 
minste zeven dagen. Plaatsing van de oproeping in het orgaan van de 
vereniging geldt als schriftelijke oproeping. 
De oproeping kan geschieden door een langs elektronische weg 
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door 
hem/haar voor dit doel aan de vereniging is bekendgemaakt, indien de 
vergadergerechtigde er blijk van heeft gegeven met het gebruik van zo’n 
elektronische uitnodiging in te stemmen. 

4. De oproeping bevat de agenda van de te behandelen onderwerpen. 
Over een punt dat niet in de oproeping is vermeld mag geen besluit 
genomen worden, tenzij alle stemgerechtigde leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn en niemand van de stemgerechtigde aanwezigen zich 
tegen het nemen van een besluit verzet. 

5. Jaarlijks worden tenminste twee (2) ledenvergaderingen gehouden 
JAARLIJKSE LEDENVERGADERING 
ARTIKEL 8 
1. Binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar, behoudens verlenging 

van deze termijn door de ledenvergadering, wordt een ledenvergadering 
gehouden. 

2. Het bestuur roept de ledenvergadering bijeen, zo dikwijls zij dit wenselijk 
oordeelt, of wanneer zij daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is. 

3. Een ledenvergadering wordt gehouden, wanneer ten minste een zodanig 
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der 
stemmen in de ledenvergadering zulks schriftelijk aan het bestuur verzoekt. 
In dat geval dient het bestuur ervoor zorg te dragen dat deze 
ledenvergadering binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek 
wordt gehouden. 
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, 
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan, en wel schriftelijk 
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of via elektronische weg. 
4. De ledenvergadering van de vereniging is openbaar, tenzij de agenda het 

functioneren van personen vermeldt. 
STEMRECHT 
ARTIKEL 9 
1. Ieder lid, zijnde natuurlijk persoon en ieder erelid heeft één stem.  

Ieder lid, zijnde rechtspersoon brengt één of meer stemmen uit, met een 
maximum van vijf. 
Afhankelijk van het aantal bij een rechtspersoon aangesloten leden of 
donateurs, wordt op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering het 
door een rechtspersoon uit te brengen aantal stemmen vastgesteld. De wijze 
van het toekennen van het aantal stemmen aan een rechtspersoon is  
uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. 

 Een aspirant-lid heeft geen stemrecht. Hij/zij heeft echter wel het recht om de 
ledenvergadering bij te wonen en daar desgewenst het woord te voeren. 

2. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem(men) te doen uitbrengen door 
een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander stemgerechtigd lid. Niemand 
kan voor meer dan twee natuurlijke personen en/of rechtspersonen als 
gevolmachtigde optreden. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht 
wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. 

3. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is ieder (ere)lid bevoegd om, in 
persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch 
communicatiemiddel aan de ledenvergadering deel te nemen, daarin het 
woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits het (ere)lid via het 
elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks 
kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen 
aan de beraadslaging. 

4. De ledenvergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan 
het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de 
ledenvergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de 
voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt. 

BESLUITEN LEDENVERGADERING 
ARTIKEL 10 
1. Besluiten van de ledenvergadering worden, ongeacht het aantal ter 

vergadering aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden 
genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, 
behoudens wanneer in de statuten anders is bepaald. 

2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de ledenvergadering tot 
schriftelijke stemming besluit dan wel vijf ter gadering aanwezige 
stemgerechtigde leden schriftelijke stemming wensen. Stemming over 
personen geschiedt schriftelijk.  
Stemming bij acclamatie is mogelijk, wanneer niemand van de 
stemgerechtigde aanwezigen zich daartegen verzet. 
In digitale vergaderingen wordt niet mondeling en niet bij acclamatie 
gestemd, maar digitaal.  
Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd. 
Staken de stemmen anders dan bij verkiezingen van personen, dan is het 
voorstel niet aangenomen. 
Voor het geval bij verkiezing van personen niemand de volstrekte 
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meerderheid verkrijgt, wordt een tweede stemming gehouden. Indien ook bij 
de tweede stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, dan wordt 
herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen op zich 
hebben verenigd. Indien meerdere personen evenveel stemmen op zich 
hebben verenigd en voor herstemming in aanmerking zouden komen, zal 
door loting worden beslist, welke twee personen voor herstemming in 
aanmerking komen. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist 
het lot. 

GOEDKEURING LEDENVERGADERING 
ARTIKEL 11 
1. Aan de goedkeuring van de ledenvergadering waaronder die bedoeld in 

artikel 8 lid 1, zijn onderworpen: 
a. de jaarlijkse begroting van inkomsten en uitgaven, die het bestuur vóór 

de aanvang van het desbetreffende kalenderjaar aan de 
ledenvergadering dient voor te leggen. 

b. de jaarrekening, die daartoe vergezeld gaat van een verklaring omtrent 
de getrouwheid van de jaarrekening, afkomstig van een accountant als 
bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; 

  de regels, krachtens welke de contributies van de leden zullen worden 
vastgesteld, welke regels het bestuur tenminste éénmaal per jaar, 
tegelijk met de desbetreffende begroting of aanvullende begroting, aan 
de ledenvergadering voorlegt; 

 c. de inhoud van het huishoudelijk reglement en andere reglementen van 
de vereniging, alsmede van wijzigingen daarin. 

2. In de jaarlijks in artikel 8 lid 1 genoemde ledenvergadering wordt in ieder 
geval door het bestuur verslag uitgebracht over de gang van zaken in de 
vereniging en over het gevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar. 

3. De ledenvergadering beslist over: het ontzetten en schorsen van leden. 
4. Besluiten tot vaststelling en wijziging van de in lid 1 onder a genoemde 

reglementen worden genomen met een gewone meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen in een ledenvergadering en bij de agenda waarvan 
het desbetreffende voorstel is gevoegd. 

5. Het door het bestuur vastgestelde, door de ledenvergadering goedgekeurde 
te voeren beleid van de vereniging kan worden gewijzigd door een met ten 
minste de helft van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit in een 
ledenvergadering, waarin ten minste één/tiende van de stemgerechtigde 
leden aanwezig en vertegenwoordigd is. 

BESTUUR 
ARTIKEL 12 
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste acht (8) en ten hoogste 

dertien (13) leden. Het bestuur is het bestuur in de zin van de wet. Ingeval 
van vacature(s) in het bestuur wordt het bestuur gevormd door de overige in 
functie zijnde bestuursleden.  

2. Tenminste vier en ten hoogste zeven bestuursleden dienen te worden 
gekozen uit personen aangesloten bij lid zijnde organisaties en tenminste 
vier en ten hoogste zes uit lid zijnde natuurlijke personen. Alleen natuurlijke 
personen kunnen tot bestuurslid worden benoemd. 

3. a. De benoeming van bestuursleden geschiedt door de ledenvergadering. 
 b. Voor benoeming tot bestuurslid is vereist, dat de kandidaat, al dan niet 
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lid van de vereniging, het doel van de vereniging onderschrijft en als 
bestuurslid aan het bereiken van het doel wil bijdragen. 

 c. De voorzitter, secretaris en penningmeester alsmede de vice-voorzitter, 
worden door de ledenvergadering in functie gekozen. Voorzitter, 
secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. De vice-
voorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid of een andere 
omstandigheid die de voorzitter belet zijn bestuurstaak uit te voeren. 

4. De benoeming van leden van het bestuur geschiedt telkens voor een periode 
van vijf jaar. De leden van het bestuur zijn één-maal direct herbenoembaar. 
De leden van het bestuur treden af volgens een door het bestuur op te 
stellen rooster van aftreden. Bij een tussentijdse vacature neemt de 
benoemde opvolger de plaats van zijn voorganger in op het rooster van 
aftreden. 

5. Ingeval van tijdelijke afwezigheid of een andere omstandigheid die de 
taakvervulling door een bestuurder belemmert, waarvan te verwachten is, 
dat zij tenminste vier (4) maanden zal duren, worden de taken en 
bevoegdheden van deze bestuurder overgenomen door de overige 
bestuurders.  
Indien door het openvallen van plaatsen in het bestuur geen bestuursleden 
meer in functie zijn, voorziet de ledenvergadering zo spoedig mogelijk in de 
vacature(s). 

6. Bij ontbreken van bestuursleden stelt de directie een tijdelijke regeling voor 
aan de ledenvergadering. Die regeling voorziet in het nemen van 
spoedeisende beslissingen en het zo snel mogelijk bijeenroepen van de 
ledenvergadering voor de verkiezing van een nieuw bestuur met 
inachtneming van deze statuten. De ledenvergadering beoordeelt of zij 
wijziging of uitbreiding van deze regeling wenselijk acht en stelt deze 
regeling – eventueel in gewijzigde of uitgebreide vorm - vast.  

6. De ledenvergadering kan aan een voordracht als in dit artikel bedoeld het 
bindend karakter ontnemen door een met ten minste de helft van de geldige 
uitgebrachte stemmen genomen besluit in een vergadering, waarin 
tenminste één/tiende van de stemgerechtigde leden aanwezig en 
vertegenwoordigd is. 

7. De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk 
nog onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve 
van de vereniging gemaakte kosten en voor door hen voor de vereniging 
verrichte werkzaamheden wordt niet als bezoldiging aangemerkt. Deze 
vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader 
toegelicht. 

8. Werknemers in dienst van de vereniging kunnen geen lid van het bestuur zijn 
en hebben als lid van de vereniging geen stemrecht in de vergadering. 

ONVERENIGBARE FUNCTIES VAN BESTUURSLEDEN/VERSTRENGELING 
VAN BELANGEN 
ARTIKEL 13 
1. De leden van het bestuur mogen niet zijn bestuurder, oprichter, 

aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van: 
 a. een entiteit waaraan, de vereniging, vaker dan incidenteel, door haar 

ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk 
betaalt of afstaat; 
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 b. een entiteit waarmee de vereniging op structurele wijze op geld 
waardeerbare rechtshandelingen verricht; 

 Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon 
of entiteit die statutair - direct of indirect - met de vereniging is verbonden. 

2. Het bepaalde in artikel 13 lid 1 geldt niet ten aanzien van een entiteit of 
daaraan statutair - direct of indirect - verbonden entiteit waaraan de 
vereniging conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat (ontvangende 
entiteit) mits: niet meer dan een derde van het aantal bestuursleden bestaat 
uit de in lid 1 onder a genoemde personen. 

3. De in de hiervoor leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde bestuursleden mogen 
– buiten vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van het 
bestuur – de vereniging niet vertegenwoordigen. 

4. Het bepaalde hiervoor in artikel 13 leden 1, 2 en 3 geldt niet indien en voor 
zover ten aanzien van de vereniging en de bedoelde entiteit sprake is van 
consolidatie conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende 
Instellingen. 

5. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties 
bestaan, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – huwelijk, 
geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of 
aanverwantschap tot in de derde graad. Indien een bestuurslid meent dat ter 
zake van een activiteit of onderwerp van besluitvorming van de vereniging 
direct of via verwantschap als bedoeld in het vorige lid sprake is of zal 
kunnen zijn van belangenverstrengeling meldt hij/zij dit terstond aan de 
voorzitter. Het bestuur beslist zo nodig, bij meerderheid van stemmen, of er 
sprake is of zal kunnen zijn van een belangenverstrengeling. 

6. Indien een bestuurslid meent dat ter zake van een activiteit of onderwerp van 
besluitvorming van de vereniging direct of via verwantschap als bedoeld in 
het vorige lid sprake is of zal kunnen zijn van belangenverstrengeling meldt 
hij/zij dit terstond aan de voorzitter. Het bestuur beslist zo nodig, bij 
meerderheid van stemmen, of er sprake is of zal kunnen zijn van een 
belangenverstrengeling 

7. Is direct of via verwantschap sprake van belangenverstrengeling van een 
bestuurslid dan neemt dat het betrokken bestuurslid niet deel aan de 
beraadslaging en besluitvorming ter zake van het onderwerp waarop deze 
belangenverstrengeling betrekking heeft. Evenmin telt hij/zij mee bij de 
vaststelling of een eventueel quorum bij de besluitvorming daarover 
aanwezig is. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, 
wordt het besluit genomen door de algemene vergadering, tenzij de statuten 
anders bepalen. 

8. Onder een verstrengeling van belangen wordt onder meer verstaan het 
verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de 
vereniging en: 
a. leden van het bestuur en/of medewerkers van de vereniging en/of 

aanverwante organisaties; 
b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de 

hierboven onder a genoemde personen; 
c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a en b genoemde 

personen bestuurslid, lid van het toezichthoudend orgaan of 
aandeelhouder zijn. 
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EINDE LIDMAATSCHAP BESTUURSLID 
ARTIKEL 14 
Het bestuurslidmaatschap eindigt door: 
a. overlijden; 
b. ontslag door de ledenvergadering; 
c. ontslag door de Rechtbank op grond van de wet; 
d. vrijwillig ontslag; 
e. de vaststelling van de ledenvergadering, dat het bestuurslid niet meer 

voldoet aan de in de statuten voor benoeming tot bestuurslid gestelde eisen; 
f. dat zich een van de onverenigbaarheden genoemd in artikel 13 voordoet; 
g. het in staat van faillissement geraken van een bestuurslid; het verkrijgen van 

surséance van betaling door een bestuurslid of verlies op andere wijze van 
beheer over zijn vermogen, alsmede als een schuldsanering natuurlijke 
personen door of voor hem is aangevraagd; 

h. het aflopen van de termijn waarvoor de bestuurder is benoemd; 
i.  een onherroepelijke veroordeling voor het opzettelijk plegen van een misdrijf 

als bedoeld in artikel 67 lid 1 Wetboek van Strafvordering. 
SCHORSING EN ONTSLAG BESTUURSLEDEN 
ARTIKEL 15 
1. Bestuursleden kunnen te allen tijde worden geschorst of ontslagen door een 

besluit van de ledenvergadering genomen met een meerderheid van 
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

2. Een besluit tot schorsing of ontslag als bedoeld in lid 1, kan slechts worden 
genomen nadat betrokkene(n) in de gelegenheid is (zijn) gesteld zich 
tegenover de ledenvergadering te verklaren. 

3. Een schorsing van een bestuurslid dat niet binnen twee maanden wordt 
gevolgd door een ontslagbesluit van de ledenvergadering, vervalt door het 
enkele verloop van die termijn. 

4. Een geschorst bestuurslid is niet bevoegd de aan bestuursleden 
toekomende bevoegdheden uit te oefenen. 

TAAK BESTUURSLEDEN 
ARTIKEL 16 
1. Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke 

vervulling van zijn/haar taak. De bestuurders richten zich bij de vervulling van 
hun taak naar het belang van de vereniging en de daaraan verbonden 
organisatie.  

2. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met: 
 a. het besturen van de vereniging; 
 b. het leiding geven, aan het werkapparaat van de vereniging, dan wel het 

toezien op de correcte uitvoering van taken door derden aan wie de 
vereniging werkzaamheden ter uitvoering heeft opgedragen; 

 c. het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening van een 
verstreken boekjaar; 

 d. het vaststellen van de begroting van een komend boekjaar; 
 e. het aanwijzen van de in artikel 19 lid 2 bedoelde accountant; 
 f. het voorbereiden van de ledenvergadering en van het huishoudelijk 

reglement en andere reglementen en het op de eerst mogelijke 
gelegenheid ter goedkeuring aan de ledenvergadering voorleggen van 
zulke reglementen. 
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3. Het bestuur is na schriftelijke goedkeuring van de ledenvergadering, 
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 
vervreemding en bezwaring 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 
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

 Op het ontbreken van deze goedkeuring van de ledenvergadering kan 
slechts door de vereniging beroep worden gedaan. 

4. Aan het bestuur komen overigens alle bevoegdheden toe, die niet door de 
wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 

BESTUURSVERGADERINGEN 
ARTIKEL 17 
1. Het bestuur vergadert minimaal vier maal per jaar en voorts zo dikwijls de 

voorzitter dan wel twee leden van het bestuur dit gewenst achten. Geeft de 
voorzitter niet binnen drie weken nadat een verzoek is gedaan, gehoor aan 
een dergelijke wens, dan is (zijn) de verzoeker(s) bevoegd zelf een 
vergadering uit te schrijven op de wijze waarop de secretaris een 
vergadering bijeenroept, uit naam van de voorzitter. 

2. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede-bestuurslid laten 
vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling 
van de voorzitter van het bestuur, voldoende volmacht. Aan de eis van 
schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht 
elektronisch is vastgelegd. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één 
mede-bestuurslid als gevolmachtigde optreden. 

3. De oproeping voor een bestuursvergadering geschiedt schriftelijk; daaronder 
is tevens begrepen: door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar 
en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de bestuurder voor dit 
doel aan de vereniging is bekendgemaakt. 

4. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is ieder bestuurslid bevoegd om, in 
persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch 
communicatiemiddel aan de bestuursvergadering deel te nemen, daarin het 
woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits het via het elektronisch 
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan 
kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan 
de beraadslaging. 

5 Elk lid van het bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Het 
bestuur neemt ter vergadering besluiten met de stemmen van de 
meerderheid van zijn in functie zijnde en in de vergadering aanwezige of 
vertegenwoordigde leden. Voor het nemen van besluiten is vereist dat meer 
dan de helft van het aantal bestuursleden, op een op deze statuten 
toegestane wijze, ter vergadering aanwezig is. 

 Als de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter. 
6. De overige regeling van de werkwijze van het bestuur en van de 

voorbereiding tot besluitvorming van het bestuur geschiedt voor zover in de 
statuten niet geregeld bij een door het bestuur op te maken reglement dat de 
goedkeuring van de ledenvergadering behoeft. 

7. Indien in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden 
aanwezig zijn, kunnen – maar alleen met algemene stemmen - geldige 
besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, 
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ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en 
houden van vergaderingen niet in acht genomen. 

8. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle van de in 
functie zijnde bestuursleden zich over het voorstel hebben geuit, geen van 
hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en de meerderheid van 
de bestuursleden zich voor het betreffende voorstel heeft verklaard. Een op 
deze wijze genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen 
antwoorden door de secretaris en de voorzitter ondertekend en bij de notulen 
gevoegd. 

9. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door of 
in opdracht van de secretaris of door een der andere aanwezigen, door de 
voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden in de eerstvolgende 
bestuursvergadering vastgesteld. 

NADERE TAKEN BESTUURSLEDEN 
ARTIKEL 18 
1. Het bestuur voert de besluiten van de ledenvergadering uit en beslist in alle 

zaken, waarvan de beslissing niet ingevolge de statuten, reglementen of 
besluiten van de ledenvergadering aan de ledenvergadering is 
voorbehouden. 

2. Het bestuur ziet toe op de naleving van de statuten, van de reglementen en 
van de besluiten van de ledenvergadering, tenzij in de reglementen 
respectievelijk besluiten anders is bepaald. 

GEHEIMHOUDINGSPLICHT BESTUURSLEDEN 
ARTIKEL 19 
De bestuursleden houden de zaken waarvan zij kennisnemen geheim, 
behoudens een wettelijke plicht om deze met vertegenwoordigers van de 
overheid te delen of om ze anderszins te delen of openbaar te maken. Deze 
verplichting tot geheimhouding blijft bestaan nadat zij als bestuurslid zijn 
gedéfungeerd.  
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID BESTUURSLEDEN 
ARTIKEL 20 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet 

anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien 
toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur. 

2. Het bestuur respectievelijk de leden van het dagelijks bestuur zijn onder hun 
verantwoordelijkheid bevoegd ook aan anderen, al dan niet bestuurslid 
zijnde, vertegenwoordigingsbevoegdheid te verlenen. 

3. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een 
of meer leden van het bestuur, kan de vereniging slechts worden 
vertegenwoordigd worden door twee leden van het bestuur onder de 
beperking dat degenen ten aanzien van wie het tegenstrijdig belang met de 
vereniging bestaat, niet bevoegd zijn of gemachtigd kunnen worden namens 
de vereniging de desbetreffende handelingen te verrichten. 

DIRECTEUR 
ARTIKEL 21 
1. Het bestuur benoemt een directeur en draagt aan deze de leiding van de 

werkorganisatie op; de directeur is belast met de voorbereiding en uitvoering 
van het beleid. 

2. Het bestuur stelt, met inachtneming van deze statuten, schriftelijk de 
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bevoegdheden van de directeur vast. 
3. Het bestuur kan de directeur schorsen; het stelt de geschorste directeur 

terstond in kennis van zodanige schorsing en de reden daarvoor; het bestuur 
stelt de geschorste directeur in de gelegenheid te worden gehoord. Indien 
binnen drie maanden na schorsing, behoudens een éénmalige verlenging 
van drie maanden, niet tot ontslag is besloten door het bestuur, eindigt de 
schorsing.  

4. Binnen de door het bestuur vastgestelde algemene beleidskaders wordt aan 
de directeur de bevoegdheid gedelegeerd tot uitvoering van het 
personeelsbeleid ten aanzien van aanname en ontslagprocedure, 
functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken en ziekteverlof voor het 
gehele personeel met uitzondering van de directeur. 

CONTRIBUTIE 
ARTIKEL 22 
1. De geldmiddelen ter bestrijding van de kosten van de vereniging zullen 

onder meer worden verkregen door een contributie, die jaarlijks van de leden 
wordt geheven, erfstellingen, legaten, schenkingen, subsidies en andere 
inkomsten. Aanvaarding van erfstellingen zal slechts geschieden onder het 
voorrecht van boedelbeschrijving. 

2. De contributiebedragen worden vastgesteld door het bestuur, 
overeenkomstig de volgens artikel 11 lid 1 onder b door de ledenvergadering 
goedgekeurde regels. 

3. Het bestuur kan in bijzondere gevallen tijdelijke, gehele of gedeeltelijke 
ontheffing van de verplichting tot contributiebetaling verlenen. 

STATUTENWIJZIGING 
ARTIKEL 23 
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de 

ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar 
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 
De oproeping tot een zodanige ledenvergadering geschiedt op een termijn 
van ten minste dertig dagen. 

2. Bij de oproeping voor een ledenvergadering als in lid 1 bedoeld wordt aan de 
leden medegedeeld dat de woordelijke tekst van de voorgestelde 
wijziging(en) ten minste veertien dagen vóór de dag van de vergadering op 
een daartoe geschikte plaats ten kantore van het secretariaat van de 
vereniging voor de leden ter inzage gelegd tot na afloop van de dag, waarop 
de vergadering wordt gehouden. 

3. Besluiten tot wijziging van de statuten kunnen slechts worden genomen in 
een ledenvergadering met ten minste twee/derde van de in die vergadering 
geldig uitgebrachte stemmen.  

4. Indien in de ledenvergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig althans 
vertegenwoordigd zijn, kan de ledenvergadering met algemene stemmen 
van de stemgerechtigde leden van de vereniging tot wijziging van de statuten 
besluiten, ook al zijn de voorschriften van lid 1 en lid 2 niet nageleefd. 

5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële 
akte is opgemaakt. 

6. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de 
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. 

7. Besluiten van de ledenvergadering tot fusie als bedoeld in artikel 309 van 
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Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of tot splitsing als bedoeld in artikel 334a 
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kunnen slechts worden genomen met 
ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een 
ledenvergadering. 

8. In geval van een juridische fusie of splitsing van de vereniging moet uit de 
statuten blijken dat het vermogen dat de vereniging bij de fusie of splitsing 
heeft alsmede de revenuen daarvan, slechts met toestemming van de 
rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of splitsing statutair 
was bepaald. 

ONTBINDING 
ARTIKEL 24 
1. Ontbinding van de vereniging kan plaats hebben ingevolge een besluit van 

de ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat 
aldaar ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld. 
De oproeping tot een zodanige ledenvergadering geschiedt op een termijn 
van ten minste dertig dagen. 

2. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen 
met ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een 
ledenvergadering. 

3. Indien in de ledenvergadering alle stemgerechtigde aanwezig althans 
vertegenwoordigd zijn, kan de ledenvergadering met algemene stemmen 
van de stemgerechtigde leden van de vereniging tot ontbinding van de 
vereniging besluiten, ook al zijn de voorschriften van lid 1 niet nageleefd. 

4. De ledenvergadering stelt bij besluit tot ontbinding van de vereniging tevens 
vast de wijze van vereffening, alsmede de doeleinden, welke zoveel mogelijk 
in overeenstemming met het doel van de vereniging zijn, waarvoor een 
eventueel batig vereffeningsaldo is bestemd, zulks met inachtneming van het 
hierna in lid 8 bepaalde. 

5. Tenzij de ledenvergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het 
bestuur. 

6. Na ontbinding van de vereniging blijft de vereniging voortbestaan voor zover 
dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de 
vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor 
zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de 
vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden 
"in liquidatie". 

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de 
ontbonden vereniging gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder 
berusting van de door de vereffenaars aangewezen (rechts)persoon. 

8. Een eventueel batig liquidatiesaldo komt ten goede aan een algemeen nut 
beogende instelling of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg 
uitsluitend het algemeen nut beoogt. 

SLOTBEPALINGEN 
ARTIKEL 25 
Alle onderwerpen, waarin de statuten niet voorzien, worden zo nodig geregeld in 
het huishoudelijk reglement of andere reglementen, waarvan de bepalingen niet 
in strijd mogen zijn met de bepalingen van de wet en de statuten. 
ARTIKEL 26 
In alle gevallen, waarin de statuten en reglementen niet voorzien, alsook indien 
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verschil van mening bestaat over de interpretatie van de tekst van de statuten of 
van de reglementen, beslist het bestuur. 
Slot akte 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen 
persoon en haar volmachtgevers is door mij, notaris, aan de hand van de 
(hiervoor vermelde en) daartoe bestemde documenten vastgesteld. 
Deze akte is verleden te Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland, op de datum 
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, dat haar volmachtgevers tijdig voor het verlijden van de akte een 
conceptakte hebben ontvangen, van de inhoud van de akte hebben 
kennisgenomen en met de inhoud instemmen. 
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen 
persoon en mij, notaris, ondertekend.@ 


