NOTARISKANTOOR DRUNEN

28261 /RO/RW

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
Vandaag, vijftien maart tweeduizend tien. _____________________________
verscheen voor mij, mr. Ronald Weismann, notaris gevestigd in de _____
gemeente Heusden met kantoor te Drunen: ____________________________
de heer Adrianus Maria de Bonth.
____
in deze akte handelend: _______________________________________________
als bestuurder van de vereniging: Heemkundekring "Onsenoort", statutair
gevestigd te Nieuwkuijk. kantoorhoudende 5253 VP Nieuwkuijk, Abdijlaan 6, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40215086, hierna ook te noemen: "de vereniging". ________________________________________
De comparant verklaarde: _____________________________________________
De vereniging werd opgericht bij notariële akte verleden op dertig september
negentienhonderd vijf en zeventig als een voortzetting van de op twintig juni
negentienhonderd drie en veertig en op drie en twintig september _______
negentienhonderd zeven en veertig hernieuwd in het leven geroepen ____
Heemkundekring "Onsenoort". _________________________________________
De vereniging werd opgericht bij notariëleakte verleden op dertig
september negentienhonderd vijf en zeventig als een voortzetting van de
twintig juni negentiehonderd drienveertig en op drie en twintig september
negentienhonderd zeven en veertig hernieuwd in leven geroepen
Heemkundekring "Onsenoort".
De vereniging heeft koninklijke erkenning verkregen bij Koninklijk
Besluit de dato vijftien december negentienhonderd vijf en zeventig.
De statuten van de vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte
verleden op dertien april negentienhonderd vijf en negentig voor notaris mr.
H.P.J.M. Peters te Drunen. ____________________________________________
De algemene vergadering van de vereniging heeft in de vergadering ______
gehouden op tien februari tweeduizend negen besloten de statuten te ___
wijzigen en ieder bestuurslid tot het verlijden van de akte te machtigen; van
dit besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht uittreksel van de notulen van
deze vergadering. _____________________
STATUTENWIJZIGING ____________
De comparant verklaarde ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging
dat de gewijzigde statuten met ingang van vandaag luiden als volgt: _____
STATUTEN ___________________________________________________________
NAAM EN ZETEL _____________________________________________________
Artikel 1 ______________________________________________________________
1.
De vereniging draagt de naam: Heemkundekring "Onsenoort". ___
2.
Zij is gevestigd in de gemeente Heusden.
3.
Het werkgebied van de vereniging omvat de gemeente Heusden,
alsmedede voormalige gemeente Engelen/Bokhoven. ______________
DOEL _________________________________________________________________
Artikel 2 ______________________________________________________________
1. De vereniging heeft ten doel: ________________________________________
a. Het in brede kring bevorderen van de belangstelling en waardering voor en de kennis van eigen streek en volk met betrekking tot het —
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verleden, het heden en de toekomst. ______________________________
b. Het bevorderen van het behoud van heemkundig waardevolle _______
overblijfselen uit vroeger tijden, van monumenten en van voor de toekomst mogelijk belangrijke zaken uit het heden, alles in de _____
ruimste zin van het woord. _______________________________________
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: _____________________
a. Het opsporen, onderzoeken, bestuderen en veilig stellen van _______
heemkundig belangrijke gegevens en zaken, zowel roerende als ___
onroerende, van het werkgebied en zijn omgeving, in de ruimste zin
van het woord. __________________________________________________
b. Het collectioneren en conserveren van heemkundig belangrijke ____
zaken.___________________________________________________________
c. Het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en ______
andere activiteiten, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere groeperingen of instanties, alsmede het deelnemen aan ____
activiteiten van andere verenigingen, groeperingen of instanties, die
met het vorenstaande doel verband houden of daarvoor van belang zijn, alles in de ruimste zin van het woord. _______________________
d. Het uitgeven van het tijdschrift "Met Gansen Trou" en andere ______
publicaties, die met het doel verband houden. ____________________
e. Het beïnvloeden van overheidsbeleid door het gevraagd en _________
ongevraagd adviseren, het maken van bezwaar tegen _____________
overheidsvoornemens en/of overheidsbesluiten, zulks in de ruimste
zin van het woord. _______________________________________________
f. Alle overige wettige middelen. die voor het doel van belang kunnen zijn. _______________________________________________________
DUUR EN VERENIGINGSJAAR_____________________________________
Artikel 3
1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. _________________
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. ___________
LIDMAATSCHAP __________________________________________________
Artikel 4
1. De vereniging kent: _____________________________________________
a. ereleden, waaronder erevoorzitters; _________________________
b. gewone leden; _____________________________________________
c. donateurs of begunstigers. _________________________________
d. beschermheren en beschermvrouwen.____________________________
Waar hierna het woord "leden" wordt gebruikt, worden daar onder
verstaan zowel de ereleden als de gewone leden. ________________
2. Ereleden zijn die leden die -wegens buitengewone verdiensten jegens de
vereniging of jegens de heemkunde in het algemeen- daartoe zijn _____
benoemd door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur . Zij
zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. ______________________
3. Gewone leden zijn zij. die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig he
in artikel 5 bepaalde. __________________________________________
4. Leden ontvangen het tijdschrift van de vereniging. Zij hebben vrije toegang tot
lezingen en tentoonstellingen en zij kunnen deelnemen aan elke activiteit die
door de vereniging wordt georganiseerd. Uitsluitend
aan leden komt het stemrecht toe. __________________________________
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5. Donateurs of begunstigers zijn diegenen die de vereniging periodiek of ad hoc financieel en /of materieel steunen. _________________________
6. Beschermheren en beschermvrouwen zijn personen met belangstelling voor de vereniging die zorgen voor een positieve uitstraling van de __
vereniging. Zij worden als zodanig benoemd door de algemene ______
vergadering op voorstel van het bestuur. ____________________________
7. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van
alle ereleden, gewone leden, beschermheren/beschermvrouwen en __
donateurs/begunstigers zijn opgenomen. ___________________________
Artikel 5 ______________________________________________________________
1. Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men een schriftelijk verzoek tot toelating bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist
over de toelating en kan aan de toelating nadere voorwaarden stellen. 2. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten casu quo de voorwaarden wijzigen of laten vallen.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen. __________________
Artikel 6 ______________________________________________________________
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste
een maand. in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn _________
lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang
van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende een periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden ____
rechten niet worden uitgeoefend. _______________________________________
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt: ___________________________________________
a. door overlijden van het lid; _____________________________________
b. door opzegging door het lid; ____________________________________
c. door opzegging namens de vereniging; __________________________
d. door ontzetting. ________________________________________________
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan te allen tijde en zonder
inachtneming van een opzeggingstermijn geschieden; zij dient door een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur te worden gedaan. _______
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur en kan zonder inachtneming van een opzeggingstermijn worden gedaan wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te
zijn aangemaand, niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens
de vereniging heeft voldaan, wanneer het lid heeft opgehouden te ______
voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden, als ook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds
schriftelijk met opgave van de reden(en).
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 de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten __
spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. __
De betrokkene is bevoegd binnen één maand na dagtekening van de —
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kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende
de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het __
besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden ___
genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige
stemmen. __________________________________________________________
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht
de reden of oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage —
voor het geheel door het lid verschuldigd, -tenzij het bestuur anders __
besluit. _____________________________________________________________
6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van
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 uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde. ____________
GELDMIDDELEN _______________________________________________________
Artikel 8 _______________________________________________________________
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de ____
gewone leden, abonnementsgelden, entreegelden, eventuele __________
verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en _____
tenslotte uit eventuele andere toevallige baten._______________________
Geldmiddelen, ontvangen ter besteding voor een bepaald doel, zullen slechts voor dit doel worden aangewend, tenzij de gever desgevraagd anders beslist. ______________________________________________________
2. Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt _______
vastgesteld. ________________________________________________________
BESTUUR ______________________________________________________________
Artikel 9 _______________________________________________________________
1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen —
aantal van tenminste vijf personen. _________________________________
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. ______________
3. 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 der geldig uitgebrachte stemmen. __________________________________________________________
4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, __
mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste
twee maanden. _____________________________________________________
5. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens _
een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Op dit rooster
neemt een tussentijds gekozen lid de plaats in van zijn voorganger. __
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. _________________
6. Indien het aantal leden van het bestuur daalt beneden het vereiste
aantal, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig
mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in
de vacature(s) aan de orde komt.
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BESTUURSTAAK VERTEGENWOORDIGING __________________________
Artikel 10 ____________________________________________________________
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het behartigt
de zaken der vereniging in de meest uitgebreide zin, zorgt voor de __
naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement en voert de
besluiten genomen door de algemene vergadering uit. ______________
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en
van al hetgeen haar financiën betreft, op zodanige wijze boek te houden,
dat daarvan te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen ___
worden gekend. ___________________________________________________
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van ________
overeenkomsten tot het kopen,vervreemden of bezwaren van _______
registergoederen, dan wel te besluiten 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 ander verbindt. __________
4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het ____
bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee tezamen handelende leden van het dagelijks bestuur. ______________
Zij kunnen zich daarbij door een schriftelijk gevolmachtigde doen __
vertegenwoordigen. _______________________________________________
ALGEMENE VERGADERING __________________________________________
Artikel 11 ____________________________________________________________
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. Binnen zes maanden na afloop van elk verenigingsjaar wordt een _______
algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in
deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen
verenigingsjaar gevoerd bestuur, dient een begrotingsvoorstel in voor het
komende jaar, naar aanleiding waarvan de algemene vergadering de
begroting voor het komende jaar vaststelt. ________________________
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van.het bestuur, tot onderzoek van de _____
rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken
verenigingsjaar. ___________________________________________________
De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar ______
bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis
dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan. ____
4. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste ___
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der __
vereniging te geven. _______________________________________________
5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge. _______
BIJEENROEPEN ALGEMENE VERGADERING _________________________
Artikel 12 ____________________________________________________________
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, —
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2.

3.

1.

2.

3.
4.

met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen. De ___
bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke —
mededeling. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen —
vermeld. ____________________________________________________________
Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene ____
vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk
acht, alsmede zo dikwijls daartoe schriftelijk met opgave van de te ___
behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig —
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tieridé gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden ____
tegenwoordig zijn. __________________________________________________
Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur _______
verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn
van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping
binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen geen
gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping __
kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ________
vergaderingen bijeenroept. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het
opstellen van de notulen. ____________________________________________
Artikel 13
Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem. Geen toegang hebben geschorste leden, met dien ______
verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin
het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren. Het stemrecht kan niet worden __
uitgeoefend middels een gevolmachtigde. _____________________________
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een _____
vergadering bijeen, mits met voorkennis van het bestuur genomen heeft
dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een ___
dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het _______
notulenboek. terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de _______
eerstvolgende algemene vergadering. ______________________________
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het
aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit
geschiedt op voorstel van de voorzitter. _______________________
Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid
der uitgebrachte stemmen (de helft plus één), voorzover de
statuten niet anders bepalen. Bij staking van 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 en is hij gekozen, die bij die
tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft
verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken
beslist het lot. _________________________________________________
Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte
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stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco. onduidelijke en met
de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen. ______________
5. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, 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 14 ______________________________________________________________
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. _________________
Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als
leider der vergadering optreden. ______________________________________
2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de ________
secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden. __________________________________________________
STATUTENWIJZIGING ___________________________________________________
Artikel 15 _______________________________________________________________
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn
voor de oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien
dagen bedragen. _____
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf
dagen vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waar in de voorgestelde wijziging (en) woordelijk is (zijn) opgenomen. op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering werd gehouden. ___________________
3. Tot wijziging van de statuten kan de algemene vergadering slechts ____
besluiten met een meerderheid van tenminste twee/ derde van het ____
aantal uitgebrachte stemmen. _______________________________________
4. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een _____
notariële akte is opgemaakt. Elk bestuurslid is bevoegd om de ________
statutenwijziging in een notariële akte te doen vastleggen. ____________
5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen op het kantoor van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen het gebied waar de vereniging ___
haar woonplaats (zetel) heeft. ________________________________________
ONTBINDING EN VEREFFENING ________________________________________
Artikel 16 _______________________________________________________________
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande __
artikel is van overeenkomstige toepassing. ___________________________
2. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen. geschiedt de vereffening door het bestuur. ___________
3. De in eigendom zijnde heemkundig belangrijke zaken dienen zo mogelijk
een bestemming te krijgen, die de oorspronkelijke doelstellingen van de
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vereniging zo dicht mogelijk benadert. Een eventueel batig saldo zal ___
worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen _____
zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging _________
overeenstemmen. ___________________________________________________
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 en reglementen voorzover mogelijk
van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging ______
uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de w(5orden "in ___
liquidatie".___________________________________________________________
HUISHOUDELIJK REGLEMENT __________________________________________
Artikel 17 _______________________________________________________________
De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement zodanige _______
bepalingen vaststellen als voor de goede gang van zaken nodig wordt geacht
Dit reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met deze statuten of de wet. _______________________________________________________
AANHECHTING _________________________________________________________
Aan deze akte wordt het navolgende gehecht: _____________________________
- uittreksel notulen. _____________________________________________________
WAARVAN AKTE ________________________________________________________
is verleden te Drunen. gemeente Heusden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _______________________________________________________
De comparant is mij, notaris, bekend. ___________________________________
Nadat de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is opgegeven en
toegelicht. heeft deze verklaard, tijdig van de inhoud van de akte te hebben
kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. ________________
Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant
en mij. notaris, ondertekend. _____________________________________________
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR EENSLUIDEND
AFSCHRIFT
Door mij, mr. Ronald Weismann, notaris in
de gemeente Heusden op 15 maart 2010.

