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STATUTENWIJZIGING
GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER

Heden, twaalf november
tweeduizend vijftien, verscheen voor mij,
mr. Cornelis Johannes Jozefus Maria van Gool, notaris to Amsterdam:
mevrouw Judith Joling, werkzaam op mijn kantoor aan het IJdok 29 to Amsterdam, geboren in
de Zuidelijke IJsselmeerpolders op twee juni negentienhonderd eenentachtig.
De comparant verklaarde als volgt:
(A) De statuten van Geschiedkundige Vereniging Oudewater, een vereniging, met zetel to

Oudewater en adres Leeuweringerstraat 42, 3421 AD Oudewater, ingeschreven in het
handelsregister onder Hummer 40482667 (de 'Vereniging') zijn laatstelijk gewijzigd bij akte
verleden op vierentwintig april tweeduizend vijftien voor mr. C.J.J.M. van Gool, notaris to
Amsterdam.

(B) De algemene ledenvergadering van de Vereniging heeft besloten de statuten van de
Vereniging geheel to wijzigen.
Bij dit besluit is tevens aan de comparant machtiging verleend teneinde de betreffende
statutenwijziging tot stand to brengen en derhalve de akte van statutenwijziging to doen
verlijden.

./. (C) Van dit besluit en van deze machtiging blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van
de notulen van de betrokken vergadering.

Vervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering van de hierboven genoemde besluiten de
statuten van de Vereniging geheel to wijzigen als volgt:
STATUTEN NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam:

Geschiedkundige Vereniging Oudewater
(de 'Vereniging').

2. De Vereniging heeft haar zetel to Oudewater.
DOEL
Artikel 2
1. De Vereniging heeft ten doel:

a. het bevorderen van kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van de
gemeente Oudewater;

b. het bijbrengen en verspreiden van onder a. genoemde kennis en belangstelling;
c. het behoud en herstel van historisch stedeschoon en van monumenten van

geschiedenis en kunst van de gemeente Oudewater.
2. Het beleid van de Vereniging dient in overeenstemming to zijn met de regelgeving

betrekking hebbende op algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 6.33
onderdeel b. Wet Inkomstenbelasting 2001.

3. De Vereniging beoogt niet het maken van winst.
Artikel 3
De Vereniging tracht dit doel to bereiken door:
a. het houden van bijeenkomsten, voordrachten, excursies en exposities;
b. het uitgeven van geschriften in Welke vorm dan ook;
c. het bepleiten van haar doelstellingen bij de overheid en/of particulieren;
d. het steunen van pogingen door anderen in de geest van de Vereniging ondernomen;
e. het bijeenbrengen van materiaal van geschiedkundige waarde;
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alle verdere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 4
De Vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd
FI~FN

Artikel 5
1. De Vereniging kept:

a. individuele leden;
b. gezinsleden;
c. donateurs en begunstigers;
d. ereleden.

2. Individuele leden en gezinsleden zijn zij die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als
zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.
Onder gezinsleden wordt verstaan meerdere leden uit een gezin of een gezamenlijke
huishouding; het lidmaatschap van gezinsleden kwalificeert als een lidmaatschap.
Waar in deze statuten wordt gesproken van 'leden' worden daaronder verstaan de in lid 1
onder a., b. en d. genoemde soorten leden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of uit het
zinsverband blijkt.
Bij niet-toelating als lid door het bestuur is beroep op de algemene leden vergadering (de
'ALV') mogelijk en kan de ALV alsnog tot toelating besluiten.

3. Donateurs en begunstigers zijn personen en instellingen die zich bereid verklaren eenmalig
of periodiek een bijdrage aan de Vereniging to schenken.

4. Ereleden zijn die leden, die op voordracht van het bestuur, door de ALV daartoe zijn
benoemd wegens bijzondere verdiensten voor de Vereniging.

5. Het bestuur houdt een register bij van de leden, de donateurs en de begunstigers.
Artikel 6
1. 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.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen schriftelijk geschieden tegen het
einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het
einde van het eerstvolgende boekjaar.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap to 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 van de
vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de Vereniging kan door het bestuur worden
gedaan tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van
vier weken:
a. wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk to zijn aangemaand op een

november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het
lopende boekjaar heeft voldaan;

b. wanneer het lid heeft opgehouden to voldoen aan de vereisten die op dat moment
door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
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Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het
einde van het eerstvolgende boekjaar.
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beeindiging van het lidmaatschap tot gevolg
hebben, wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet kan worden gevergd het

lidmaatschap to laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd

met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de

Vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis

stelt, met opgave van de redenen.
Het betrokken lid is bevoegd binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving in
beroep to gaan bij de ALV.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Een geschorst lid heeft Been stemrecht.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin
de jaarlijkse bijdrage voor de gehele periode verschuldigd.

INKOMSTEN
Artikel 7
1. De inkomsten van de Vereniging bestaan uit:

a. contributies van de leden;
b. donaties en andere giften, subsidies, erfstellingen en legaten;
c. inkomsten uit eigendommen;
d. verkoop boeken en publicaties;
e. alle andere baten.

2. leder lid is gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die door de ALV bij

huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.
3. Het bestuur is verantwoordelijk voor het samenstellen en bijhouden van een lijst van

legaten.
4 De Vereniging mag het vermogen van de Vereniging slechts gebruiken ter verwezenlijking

van het in artikel 2 van deze statuten genoemde doel van de Vereniging, waaronder
begrepen ter dekking van de ter realisatie van het doel gemaakte kosten.

5. De Vereniging mag nimmer een negatief eigen vermogen hebben.

Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf natuurlijk personen.

Bestuurders worden door de ALV uit de leden benoemd, uit een voordracht op to maken
door het bestuur.
In aanvulling op de door het bestuur op to maken voordracht kunnen ten minste vijf leden

gezamenlijk uiterlijk twee dagen voor de dag van de vergadering eveneens een

(tegen)kandidaat voordragen.
De ALV stelt het aantal bestuursleden vast.

2. De leden van het bestuur worden benoemd voor de tijd van vier jaren en zijn terstond
herkiesbaar.
Een tussentijds benoemd bestuurslid, benoemd in verband met het bepaalde in artikel 10

lid 2, treedt of op het tijdstip waarop diens voorganger zou zijn afgetreden.
3. Elk bestuurslid kan to alien tijde door de ALV worden ontslagen of geschorst.

Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag,

eindigt door het verloop van die termijn.
4. Een bestuurslid treedt of in de jaarlijkse ALV volgend vier jaar na de ALV waarin het

bestuurslid benoemd is.
5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
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a. door het eindigen van het lidmaatschap conform het bepaalde in artikel 6 lid 1;
b. door bedanken.

Artikel 9
1. Het bestuur wijst uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester

aan.
2. Bij het door de ALV vast to stellen huishoudelijk reglement kunnen nadere regelingen

aangaande de vergaderingen van, en de besluitvorming door, het bestuur worden
gegeven.

Artikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging.
2. Indien het aantal bestuurders beneden het in artikel 8 lid 1 vermelde minimum is gedaald,

blijft het bestuur niettemin bevoegd.
Indien de situatie als bedoeld in de vorige volzin zich voordoet, behoeven tussentijdse
vacatures onverwijld to worden vervuld.
Is dit het geval, dan wordt binnen een maand na het ontstaan van de vacature(s) een ALV
bijeengeroepen, ter benoeming van nieuwe bestuursleden.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn tack
to doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur stelt een beleidsplan op, welk beleidsplan inzicht dient to geven op de wijze
waarop de Vereniging haar doel uitvoert, waaronder:
a. de werkzaamheden die de Vereniging verricht;
b. de manier waarop de Vereniging inkomsten als bedoeld in artikel 7 zou willen werven;-
c. het beheer van het vermogen van de Vereniging;
d. de besteding van het vermogen van de Vereniging.

5. Het bestuur is, met de voorafgaande goedkeuring van de ALV, bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, zomede
tot het sluiten 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 derde verbindt.

6. Het bestuur vertegenwoordigt de Vereniging.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan of voorzitter en secretaris
gezamenlijk 6f voorzitter en penningmeester gezamenlijk of secretaris en penningmeester
gezamenlijk, een en ander onverminderd de bevoegdheid van de ALV personen aan to
wijzen de Vereniging to vertegenwoordigen in de gevallen als bedoeld in artikel 2:46 van
het Burgerlijk Wetboek.

ALV
Artikel 11

4

De ALV'en worden gehouden in Oudewater.
Jaarlijks wordt tenminste een ALV gehouden.
In deze ALV, to houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar behoudens
verlenging van deze termijn door de ALV, brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en legt
rekening en verantwoording of over het in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid.
Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter
goedkeuring aan de ALV over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van
een of meet hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
Na verloop van deze in de eerste volzin van dit lid genoemde termijn kan ieder lid in rechte
vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
Het bestuur presenteert tevens de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar.
Het bestuur publiceert daartoe tenminste veertien dagen voor aanvangsdatum van de ALV,
via haar website, het jaarverslag en de andere nodige bescheiden.
Jaarlijks wordt door de ALV een kascommissie benoemd van tenminste twee leden die



~~~a\N K ~~~~~

D Q Pagina 5
A ~
~ 2
~ ~Q

eF~'OEP
50

Been lid mogen zijn van het bestuur.
5. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar

gevraagde inlichtingen to verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden to tonen en
inzage in de boeken en bescheiden van de Vereniging to geven.

6. De commissie onderzoekt de in lid 3 en lid 5 bedoelde stukken.
7. Vergt dit onderzoek Haar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige

kennis, dan kan zij zich op kosten van de Vereniging door een deskundige doen bijstaan.—
De commissie brengt aan de ALV verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 12
1. Andere ALV'en worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.
2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd tot het

uitbrengen van een tiende deel van de stemmen in een ALV, is het bestuur verplicht tot het
bijeenroepen van een ALV, op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van
het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen Been gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot een bijeenroeping van de ALV overgaan, zulks overeenkomstig het
bepaalde in artikel 2:41 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek.

3. Tenzij het bepaalde in het vorige lid van toepassing is, worden de ALV'en bijeengeroepen

De bijeenroeping geschiedt door middel van convocaties, to verzenden/ to publiceren
tenminste veertien dagen voor de dag der vergadering; in spoedeisende gevallen kan deze
termijn worden verkort tot zeven dagen.
Bij de convocatie worden de to behandelen onderwerpen vermeld.

Artikel 13
1. Toegang tot de ALV hebben leden die niet geschorst zijn, alsmede donateurs en degenen,

die daartoe door het bestuur en/of de ALV zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot ALV waarin het besluit tot zijn schorsing wordt
behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord to voeren.

2. leder (niet geschorst) lid (waaronder uitdrukkelijk niet begrepen gezinsleden) heeft een
stem.
Gezinsleden kunnen gezamenlijk twee stemmen uitbrengen.
Een stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander
lid to doen uitbrengen.
Een ter vergadering aanwezig stemgerechtigd lid kan ten hoogste voor vijf personen als
gevolmachtigde optreden.
Leden jonger dan zestien jaar hebben Been stemrecht.

3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.
Schriftelijke stemming geschiedt bij gewaarmerkte gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde schriftelijke stemming
verlangt.

4. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de ALV
genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

5. Bij staking van de stemming over zaken wordt het voorstel geacht to zijn verworpen;
staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
Indien bij verkiezing tussen twee of meer personen door niemand een volstrekte
meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste
aantal stemmen op zich hebben verenigd.

6. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een
besluit van de ALV.
Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.

Artikel 1,
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1. De ALV'en worden geleid door de voorzitter of, in geval van diens afwezigheid door de
vice-voorzitter; indien ook de vice-voorzitter afwezig is wordt de ALV geleid door door het
oudst aanwezige bestuurslid.
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. Het door de voorzitter ter ALV uitgesproken oordeel, dat door de vergadering een besluit is
genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over
een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.

3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorig lid bedoelde oordeel
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid
der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.-

4. Van het ter ALV verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of een door de
voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in de eerstvolgende ALV vastgesteld en ten blijke daarvan door de
voorzitter en de secretaris van laatstbedoelde vergadering ondertekend.

Artikel 15
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 16
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van een ALV waartoe

moet worden opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal
worden voorgesteld.

2. Met inachtneming van artikel 12 lid 3 moeten zij die de oproep tot de ALV ter behandeling
van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, tenminste vijf dagen v66r de dag der
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is
opgenomen, op de website voor de leden ter inzage geven en op een daartoe geschikte
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering
werd gehouden.
De inzage op de website zal bij de oproeping worden meegedeeld

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte
stemmen.

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariele akte is
opgemaakt.
leder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging to doen verlijden.

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de ALV alle
stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging
met algemene stemmen wordt genomen.

6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging
en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, Weer
to leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden
register.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 17
1. Artikel 16 lid 1, lid 2, lid 3 en lid 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de

ALV tot ontbinding van de Vereniging.
2. Een besluit tot ontbinding der vereniging behoeft tenminste twee/derde van de geldig

uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier
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weken 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 tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

3. Het batig saldo van de Vereniging wordt na ontbinding der vereniging besteed ten behoeve

van een of meer algemeen nut beogende instellingen met een soortgelijke doelstelling, een

en ander zoals door de ALV in haar liquidatiebesluit aan to wijzen.
4. Tenzij de ALV anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
5. 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 voor

zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam

worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
6. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop Been aan de vereffenaar bekende baten meer

aanwezig zijn.
7. De boeken en bescheiden van de ontbonden Vereniging moeten worden bewaard

gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.
Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

REGLEMENT
Artikel 18
1. De ALV kan een huishoudelijk reglement vaststellen, waarin onderwerpen worden

geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of

met deze statuten.
3. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van het huishoudelijk reglement is artikel 16

lid 1, lid 2 en lid 5 van overeenkomstige toepassing.
SLOTBEPALI NG
Artikel 19
Aan de ALV komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten

aan andere organen zijn opgedragen.
Slot van de akte
De comparant, Wiens identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van de in deze akte

vermelde documenten, is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE,
is verleden to Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Ik, notaris, heb de comparant mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en

heb de comparant daarop een toelichting gegeven.
Ik heb de comparant tevens gewezen op de gevolgen die voor de partij(en) bij de akte, uit de

akte voortvloeien.
Daarna heeft de comparant verklaard van de inhoud van de akte to hebben kennis genomen,

daarmee in to stemmen en op volledige voorlezing daarvan Been prijs to stellen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de compara n onmiddellijk-

daarna door mij, notaris, ondertekend. ~ '
(Volgt ondertekening door comparant en notaris)
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