
 
 
 

Statuten, vastgelegd op 28 september 1994   
  
  
NAAM EN ZETEL 
  
ARTIKEL 1             
De vereniging draagt de naam Muziekvereniging Wieringerwaard en is opgericht op 
drieëntwintig mei negentienhonderdnegenenvijftig. Zij heeft haar zetel in de kern 
Wieringerwaard, gemeente Anna Paulowna. 
  
DUUR 
  
ARTIKEL 2   
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
  
VERENIGINGSJAAR/BOEKJAAR 
  
ARTIKEL 3   
Het verenigingsjaar casu quo boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 
  
DOEL EN MIDDELEN 
  
ARTIKEL 4             
1.        De vereniging heeft ten doel de bevordering van de muziekbeoefening. 
2.        De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a) het instandhouden van een drumband en een fanfarekorps; 
b) het stimuleren van de muziekbeoefening door middel van het deelnemen aan 
festivals, concoursen, het geven van concerten en uitvoeringen; 
c) het muzikaal opluisteren van plaatselijke en regionale evenementen; 
d) alle andere wettige en gewettigde middelen. 
  
LIDMAATSCHAP 
  
ARTIKEL 5   
1.        De vereniging kent: 
a) gewone leden; 
b) ereleden; 
c) donateurs; 
d) leden van verdienste. 
2.        Gewone leden zijn: 
a) Leden of jeugdleden. 
b) Leden van de vereniging kunnen zijn zij, die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt. 
Jeugdleden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen en de 
vijftienjarige leeftijd, maar nog niet de achttienjarige leeftijd hebben bereikt. 



 
 
 

c) Daarnaast kunnen er jeugdleden worden toegelaten, die aan activiteiten van de 
vereniging deelnemen en nog niet de vijftienjarige leeftijd hebben bereikt. 
Ereleden zijn: 
d) Zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader 
van de doelstelling van de vereniging, door de Algemene Vergadering daartoe zijn 
benoemd. 
3.        Donateurs zijn: 
a) natuurlijke personen of rechtspersonen, die als zodanig, na aanmelding bij het 
bestuur, door het bestuur zijn toegelaten en die zich door aanmelding verbonden 
hebben, de vereniging jaarlijks met een minimale, door de Algemene Vergadering vast 
te stellen, geldelijke bijdrage te ondersteunen. 
4.        Toelating als gewoon lid geschiedt, na schriftelijke aanmelding bij het bestuur 
door het bestuur. 
Indien een kandidaat door het bestuur niet is toegelaten kan hij na ontvangst van een 
schriftelijke kennisgeving, inhoudende vorenbedoelde afwijzing een beroep doen op de 
Algemene Vergadering. 
De Algemene Vergadering kan dan alsnog besluiten het lidmaatschap aan bedoelde 
kandidaat aan te bieden. 
5.        Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en telefoonnum-
mers van alle leden zijn opgenomen. 
6.        Het lidmaatschap is persoonlijk. 
  
VERPLICHTINGEN 
  
ARTIKEL 6   
Door aanvaarding of voortzetting van het lidmaatschap van de vereniging erkennen de 
leden zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede 
aan de door de vereniging gesloten overeenkomsten en genomen besluiten. 
  
GELDMIDDELEN 
  
ARTIKEL 7   
De inkomsten van de vereniging bestaan uit: 
a) contributies; 
b) entreegelden; 
c) subsidies; 
d) erfstellingen, legaten, schenkingen waarvan de erfstellingen alleen onder het 
voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard; 
e) donaties; 
f) andere wettige baten. 
  
CONTRIBUTIES 
  
ARTIKEL 8   



 
 
 

1.        Ieder gewoon lid is verplicht, tenzij hij daarvan is vrijgesteld, de vereniging 
jaarlijks een contributie te betalen. 
2.        Besluiten betreffende contributies en donaties dienen op voorstel van het bestuur 
in een algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen te worden 
genomen. 
3.        Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft 
niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd, behoudens indien het hierna 
in artikel 9 lid 2 laatste regel bepaalde van toepassing is. 
  
EINDE LIDMAATSCHAP 
  
ARTIKEL 9 
1.        Het lidmaatschap eindigt: 
a) door de dood 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 slechts schriftelijk geschieden 
tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeg-
gingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden 
beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 
laten voortduren. 
3.        Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Dit kan geschie-
den wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten vermelde vereisten voor 
het lidmaatschap te voldoen, of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd 
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging namens de vereniging 
dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, met een 
opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden 
beëindigd indien van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren. 
4.        Opzegging in strijd met het bepaalde in leden 2 of 3 doet het lidmaatschap 
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was 
opgezegd. 
5.        In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 Boek 2 van 
het Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet 
onttrekken aan een besluit, krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van 
de leden worden verzwaard, behoudens indien het bestuur anders besluit of van het lid 
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
6.        Ontzetting geschiedt door het bestuur, en kan geschieden wanneer een lid 
handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het betrokken lid wordt ten spoedigste 
schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Hem staat binnen 
drie maanden na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de 
Algemene Vergadering open. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is 
het lid geschorst. 



 
 
 

  
DONATEURS 
  
ARTIKEL 10 
1.                Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke 
hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd. In principe hebben zij geen 
toegang tot de Algemene Vergadering, tenzij het bestuur of de Algemene Vergadering 
anders oordeelt. 
2.                De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds 
door opzegging worden beëindigd behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het 
lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft. Opzegging namens de 
vereniging geschiedt door het bestuur. 
  
STEMRECHT 
  
ARTIKEL 11 
Alleen de gewone leden hebben stemrecht. Ieder lid heeft één stem. 
Zij kunnen zich door een ander gewoon lid van de vereniging laten vertegenwoordigen, 
evenwel met dien verstande dat één lid maar één lid kan vertegenwoordigen. 
  
ARTIKEL 12 
1.        Het bestuur wordt door de Algemene Vergadering uit de leden benoemd en 
bestaat uit een oneven aantal van tenminste zeven personen, waarvan de voorzitter 
door de Algemene Vergadering in functie wordt gekozen. Het aantal bestuursleden 
wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. 
2.        a. Bestuursleden worden kandidaat gesteld op voordracht van het bestuur, of op 
voordracht van tenminste een/tiende gedeelte van het aantal gewone leden. 
b. Iedere voordracht dient minimaal twee namen van personen te bevatten, die vooraf 
een verklaring hebben afgelegd, waaruit blijkt dat zij bereid zijn een bestuursfunctie te 
aanvaarden ingeval zij hiertoe worden verkozen. De voordracht van het bestuur dient 
tenminste drie weken voor de bijeen te roepen algemene vergadering aan de gewone 
leden te worden bekend gemaakt. 
c. Een voordracht door tenminste een/tiende gedeelte van het aantal gewone leden 
moet uiterlijk twee weken voor het begin van de vergadering schriftelijk bij het bestuur 
worden ingediend. Na de indiening van deze voor dracht wordt daarvan door het 
bestuur binnen een week mededeling gedaan aan de overige leden. d. Aan een 
kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een, met tenminste 
twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen genomen besluit van de Algemene 
Vergadering. 
3.        In de eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw gekozen 
bestuur in onderling overleg voor elke bestuurslid diens taak vast met inachtneming van 
het bepaalde in lid 1 van artikel 12, stelt uit haar midden een dagelijks bestuur samen 
en doet hiervan middels een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden. 
4.        Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na verkiezing af volgens een door het 
bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie 



 
 
 

in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn 
voorganger in. De Algemene Vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan 
indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid 
vereist van tenminste twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen, in een 
algemene vergadering waarin tenminste twee/derde gedeelte van de geregistreerde 
gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde gedeelte van 
de gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen negentig dagen 
daarna, doch niet eerder dan dertig dagen na de laatstgehouden algemene vergadering 
een nieuwe algemene vergadering gehouden waarin ongeacht het aantal op deze 
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden, vorenbedoeld besluit kan 
worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van 
de geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen negentig dagen gevolgd 
wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 
5.        Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
a) door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 
b) door het bedanken als bestuurslid. 
6.        Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 12 eerste lid bedoelde 
aantal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk 
een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de 
open plaatsen aan de orde komt. 
  
BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR 
  
Artikel 13. 
1.        Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden 
dit wensen. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit 
heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, 
voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
2.        Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde 
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk 
vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. 
3.        Besluiten binnen het bestuur worden met gewone meerderheid genomen, tijdens 
een vergadering waarin tenminste drie bestuursleden aanwezig zijn. 
Vertegenwoordiging van een bestuurslid is niet toegestaan bij een bestuursvergadering. 
4.        Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of 
een bestuurslid anders wenst. 
5.        Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door 
het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende 
bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden vastgesteld, ten bewijze 
waarvan deze notulen door de voorzitter en de secretaris dienen te worden 
ondertekend. 
  
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR/VERTEGENWOORDIGING 
  
Artikel 14. 



 
 
 

1.        Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het 
besturen van de vereniging. 
2.        De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De 
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende 
bestuursleden en aan de voorzitter afzonderlijk. 
3.        Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen 
van haar taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden 
benoemd. 
4.        Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te 
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of 
bezwaring van registergoederen, 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 kan door en tegen derden beroep worden gedaan. 
5.        Een besluit tot goedkeuring tot de in het vorige lid bedoelde rechtshandelingen, 
dient met een volstrekte meerderheid van stemmen te worden genomen in een 
algemene vergadering waarin drie/vierde gedeelte van het aantal geregistreerde 
gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 
6.        Indien het vereiste gewone aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, kan op 
een volgende te houden Algemene Vergadering, welke echter niet eerder kan worden 
gehouden dan veertien dagen en niet later dan negentig dagen na de laatste algemene 
vergadering, alsnog ongeacht het op deze vergadering aanwezige of 
vertegenwoordigde aantal gewone leden met een volstrekte meerderheid van stemmen 
besluiten als bedoeld in lid 5 over hetzelfde onderwerp worden genomen. 
7.        Het bestuur is verplicht om de vereniging te doen inschrijven in het vereni-
gingenregister dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen 
welker ressort de vereniging haar zetel heeft. 
  
REKENING EN VERANTWOORDING EN INTERNE AANSPRAKELIJKHEID 
  
ARTIKEL 15. 
1.        Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 
aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen 
worden gekend. 
2.        Het bestuur brengt - behoudens verlenging door de Algemene Vergadering - 
binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene vergadering 
zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde 
beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten met een toelichting ter 
goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden door de 
bestuurders ondertekend; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan 
wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt. Ongeacht een eventuele 
verlenging van de termijn voor het houden van de Jaarvergadering dienen bedoelde 
balans en staat van baten en lasten door het bestuur binnen vorenbedoelde termijn van 
zes maanden te worden opgemaakt. Na verloop van de hiervoor genoemde termijn kan 



 
 
 

ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen 
nakomen. 
3.        a. De Algemene Vergadering kiest jaarlijks een kascommissie bestaande uit 
twee leden en een plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het 
bestuur. 
b. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en 
brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit. 
4.        Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoud-
kundige kennis, dan kan de commissie zich voor rekening van de vereniging door een 
deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar 
gewenste inlichtingen te verschaffen, door desgewenst de kas en de waarden te tonen 
en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. 
5.        De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering 
worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie. 
6.        Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het jaarverslag en van de 
rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge. 
7.        Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden 
tenminste tien jaar lang te bewaren. 
8.        Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke 
vervulling van de opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de 
werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk 
aansprakelijk tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij 
niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te 
wenden. 
  
  
ALGEMENE VERGADERINGEN 
  
Artikel 16. 
1.        Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, 
die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 
2.        Jaarlijks zal behoudens verlenging van de termijn door de Algemene Vergade-
ring, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering 
(Jaarvergadering) worden gehouden. 
3.        De agenda van deze vergadering bevat ondermeer: 
a) vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering; 
b) jaarverslag van de secretaris; 
c) jaarverslag van de penningmeester; 
d) verslag van de kascommissie; 
e) vaststelling van de begroting; 
f) vaststelling van de contributie casu quo donaties; 
g) verkiezing bestuursleden; 
h) verkiezing leden van de kascommissie; 
i) rondvraag. 



 
 
 

4.        Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit 
wenselijk oordeelt of indien tenminste het een/tiende gedeelte van het aantal 
geregistreerde gewone leden, middels een daartoe Schriftelijk verzoek aan het bestuur, 
zulks verzoeken. 
5.        De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met 
inachtneming van een termijn van tenminste drie weken. De bijeenroeping geschiedt 
middels een aan alle gewone leden te zenden schriftelijke kennisgeving, dan wel door 
publicatie in een onder de leden veel gelezen dagblad, indien het niet betreft een 
spoedeisend geval waarvoor de algemene vergadering bijeen wordt geroepen, zulks 
onder gelijktijdige vermelding van de agenda. 
6.        Indien aan gemeld verzoek gedaan door tenminste een/tiende gedeelte van het 
aantal geregistreerde gewone leden geen gevolg is gegeven, kunnen verzoekers zelf 
tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het 
vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste één ter plaatse waar de 
vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen 
dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de 
notulen. 
  
TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING 
  
Artikel 17. 
1.        Alleen gewone leden hebben toegang tot de algemene vergadering. 
2.        Stemmen bij schriftelijke volmacht is toegestaan, met de restrictie als in artikel 11 
is bepaald. 
3.        Een eenstemmig besluit van alle gewone leden, ook al zijn deze in een vergade-
ring bijeen die niet op de voorgeschreven wijze bijeen is geroepen, heeft mits met 
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene 
Vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulen 
register terwijl er melding van wordt gemaakt, tijdens de eerstvolgende algemene 
vergadering. 
4.        Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het 
aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van 
de voorzitter. 
5.        Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voorzover de statuten niet anders 
bepalen, beslist bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. Bij het 
staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over 
personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op 
zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede 
stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal der uitgebrachte 
stemmen hebben verkregen. Komen tengevolge van een gelijk aantal stemmen 
meerdere personen in aanmerking dan heeft tussen deze allen een herstemming 
plaats. Hij die bij tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich 
heeft verenigd, is gekozen. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist 
het lot. 
6.        Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die: 



 
 
 

a) blanco zijn; 
b) onleesbaar zijn; 
c) een persoon niet duidelijk aanwijzen; 
d) de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is; 
e) voor ieder verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten; 
f)  meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld. 
7.        a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is 
genomen, is beslissend. Wanneer het voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is zijn 
oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend. 
b. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan 
wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en 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 deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 
stemming. 
  
Artikel 18. 
1.        De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of 
zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt een 
ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. 
2.        Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door 
het bestuur aangewezen persoon, notulen gemaakt. De notulen worden ter kennis van 
de leden gebracht en dienen door de Algemene Vergadering op de eerstvolgende 
vergadering te worden vastgesteld. 
  
STATUTENWIJZIGING 
  
Artikel 19. 
1.        De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene 
Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de 
statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige 
vergadering moet tenminste dertig dagen bedragen. 
2.        Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste dertig dagen vóór de 
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk 
is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na 
afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de 
voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen voor de vergadering in het 
verenigingsorgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden. 
3.        Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drie/vierde van de geldig 
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de gewone 
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig 
of vertegenwoordigd is, dan wordt binnen negentig dagen doch niet eerder dan dertig 
dagen na de laatst gehouden algemene vergadering een tweede vergadering gehouden 



 
 
 

waarin over het voorstel tot statutenwijziging zoals dat in de vorige vergadering aan de 
orde is geweest, ongeacht het aantal der dan aanwezige gewone leden, een besluit kan 
worden genomen, mits met meerderheid van tenminste drie/vierde van de geldig 
uitgebrachte stemmen. 
4.    &nbs 
 
 


