AFSCHRIFT AKTE VAN OPRICHTING
van de Vereniging Senioren Belangen
akte de dato 10 december2015
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OPRICHTING VAN EEN VERENIGING
Heden,tien decembertweeduizendvijftien, verschenenvoor mij, mr. Elbert JanVeldj esgÍaaf, notariste V/oudenberg:
l. de heer Godfried Kervel Othello Velker, wonendete 3931 BD Woudenberg,Prins Bernhardstraat31, geborente Woudenbergop zesentwintigjuli negentienhonderdeenenveertig,houdervan Nederlandseidentiteitskaart,nummer ITC2PFDJT,
gehuwd;
2. de heerGerrit Jan Grotentraast, wonendete 3931EL Woudenberg,Stationsweg
West 129,geborente Olst op vijf septembernegentienhonderdvijfenveertig, houder van Nederlandsrijbewijs, nummer 5872123056,gehuwd;
3. de heer Eddy GerardJacquesKroonsberg, wonendete 3931 JK Woudenberg,De Nieuwe Poort 50, geborente Nijmegen op één april negentienhonderdvijfenveertig, houder van Nederlandsriibewijs, nummer 5251206328,gehuwd
De verschenenpersonenverklaarden:

INLEIDING
eenvereniging op te richten, waarvoor de navolgendestatutengelden.
STATUTEN
Naam en zetel

Artikel l
l. De verenigingdraagtde naam:SeniorenBelangen.
2. Zljheeft haar zetel te Woudenberg.
Doel
Artikel 2
1. Het doel van de verenigingis:
a. een samenlevingte bevorderendie zorgzaamis voor senioren,zodatzrj - naaÍ verÍnogen- in volwaardigheiden zelfstandigheidkunnen blijven deelnemenaan
het maatschappelijkverkeer;
b. de belangenvan seniorente behartigenin de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereikendoor:
a. het organiserenvan activiteiten,met name op educatief,sociaal,cultureel en
recreatiefgebied;
b. het gevraagden ongevnagd adviserenvan overheden,instellingen,organisatiesen personeninzake de voorbereiding,vaststellingen uitvoering van
seniorenbeleiden alle zakendie seniorenaangaan.

Duur
Artikel 3
1. De vereniging is aangegaanvoor onbepaaldetijd.
2. Het boekjaarvan de vereniging is het kalenderjàar,met dien verstandedat het eersteboekjaaraanvangtbij de oprichting en eindigt op eenendertigdecembervan het jaar volgendeop het jaar van de oprichting
Lidmaatschap
Artikel 4
1. De verenigingkent leden.
2. Leden zijnzrj die zich als lid bij het bestuurhebbenaangemelden door het bestuurals lid zijn toegelaten.Hiervan blijkt uit een door het bestuurafgegevenverklaring. -
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Ingeval van niet-toelatingdoor het bestuurkan de algemeneledenvergaderingalsnog
tot toelating besluiten
3. Het lidmaatschapis persoonlijken kan niet wordenovergedragen
of door
erfopvolging worden verkregen.
Artikel 5
1. Het lidmaatschapeindigt:
a. door de dood van het lid:
b. door opzeggingdoor het lid;
c. door opzeggingdoor de vereniging;
d. door ontzetting
2 . Opzeggingvan het lidmaatschapdoor het lid kan slechtsgeschiedentegenhet eindevan een boekjaar.Zrj geschiedtschriftelijk aan het bestuurmet inachtnemingvan een
opzeggingstermijnvan ten minste vier weken.
Indien een opzeggingniet tijdig heeft plaatsgevonden,loopt het lidmaatschapdoor tot het einde van het eerstvolgendeboekjaar
Het lidmaatschapeindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergdkan worden het lidmaatschapte laten voortduren;
b. binnen een maandnadateenbesluit waarbtj de rechtenvan de leden zijn beperkt
of hun verplichtingen zijn veruwaard,aan een lid bekendis gewordenof medegedeeld,tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechtenen verplichtingen;
c. binnen eenmaandnadateen lid een besluit is meegedeeldtot omzetting van de vereniging in een andererechtsvorïnof tot fusie.
3. Opzeggingvan het lidmaatschapnamensde vereniging kan tegen het einde van het lopendeboekjaardoor het bestuurworden gedaan
waÍrneereen lid na daartoebij herhaling schriftelijk te zijn aangemaandop een novemberniet volledig aanzijn geldelijke verplichtingenjegens de vereniging over het lopendeboekjaarheeft voldaan;
wanneerhet lid heeft opgehoudente voldoen aan de vereistendie op dat moment
door de statutenvoor het lidmaatschapworden gesteld.
De opzeggingstermrjnis ten minste vier weken.
Indien een opzeggingniet tijdig heeft plaatsgevonden,loopt het lidmaatschapdoor tot het einde van het eerstvolgendeboekjaar
De opzeggingkan evenwel onmiddellijke beëindigingvan het lidmaatschaptot gevolg hebben,wanneerredelijkerwrjsvan de verenigingniet kan worden gevergdhet lidmaatschapte laten voortduren
De opzegginggeschiedtsteedsschriftelijk met opgavevan de redenen.
4 . Ontzettinguit het lidmaatschapkan alleenworden uitgesprokenwanneereen lid in strijd met de statuten,reglementenof besluitenvan de vereniging handelt of wanneer
het lid de verenigingop onredelijke wrjze benadeelt.Zij geschiedtdoor het bestuur,dat het lid zo spoedigmogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgavevan de redenen.Het betrokkenlid is bevoegdbinnen één maandna de ontvangstvan de kennisgevingin beroepte gaanbij de algemeneledenvergaderi
Gedurendede beroepstermijnen hangendehet beroepis het lid geschorst.Een geschorstlid heeft geenstemrecht.
5 . Wanneerhet lidmaatschapin de loop van een boekjaareindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheeldoor het lid verschuldigd,tenzij het bestuurandersbeslist.-
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Contributies
Artikel 6
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd.De hoogte van de contributie wordt
vastgeste
ld door de algemeneledenvergadering.
Bestuur
Artikel 7
l. Het bestuurbestaatuit ten minste drie en ten hoogstenegennatuurlijke personen,die
uit hun midden een voorzitter, een secretarisen een penningmeesteraanwljzen.2. De bestuursleden
w orden door de algemeneledenvergaderingbenoemduit de leden van de vereniging.
De algemeneledenvergaderingstelt het aantalbestuursledenvast.
3. Bestuursledenkunnente allen tijde onder opgaafvan redenendoor de algem
ledenvergaderingworden geschorsten ontslagen.De algemeneledenvergadering
besluit tot schorsingof ontslagmet een meerderheidvan twee/derdevan de
uitgebrachtestemmen
4. De schorsingeindigt wanneerde algemeneledenvergaderingniet binnen drie
maandendaarnatot ontslagheeft besloten.Het geschorstebestuurslidwordt in de gelegenheidgesteldzich in de algemeneledenvergaderingte verantwoordenen kan zich daarbij door een raadsmandoen bijstaan.
5 . Bestuursledenworden benoemdvoor een periode van maximaal vier jaair.Onder een
jaarwordttedezenverstaandeperiodetussentweeopeenvolgendejaarlijkseDe bestuursledentreden af volgens een door het algemeneledenvergaderingen.
bestuurop te maken rooster.Een volgens het roosteraftredendbestuurslidis driemaal
onmiddellij k herbenoembaar.
6 . Indien het aantalbestuursledenbenedenhet in lid I vermeldeminimum is gedaald,blijft het bestuurniettemin bevoegd.Het bestuuris verplicht zo spoedigmogelijk een
algemeneledenvergaderingte beleggen,waarin de voorziening in de vacature(s)aan l^
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Op de vergaderingenen de besluitvormingvan het bestuuris het bepaaldein de
artikelen10 tot en met 13 zoveelmogelijk van toepassi
Artikel 8
1. Het bestuuris belastmet het besturenvan de vereniging.
2. Het bestuuris, met voorafgaandegoedkeuringvan de algemeneledenvergaderiog,bevoegdte besluitentot het aangaanvan overeenkomstentot verkrtjgittg,
vervreemdingof bezwaringvan registergoederenen tot het aangaanvan
overeenkomstenwaarbij de vereniging zich als borg of hoofclelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derdesterk maakt of zich tot zekerheidstellingvoor een
7.

schuld van een anderverbindt
Artikel 9
1. Het bestuurvertegenwoordigtde vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid
komt mede toe aan de voorzitter tezamenmet de secretarisof de penningmeester,dan wel de secretaristezamenmet de
penningmeester
3. Het bestuuris bevoegdom aan minimaal twee leden van de vereniging gezamenlijk,een volmacht te gevenom het bestuurte vertegenwoordigen.
Al gemeneI edenvergaderingen
Artikel I0
De algemeneledenvergaderingen
worden gehoudenin de gemeentewaar de vereniging -
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statutairis gevestigd.
Artikel I I
1. Toegangtot de algemeneledenvergaderinghebbende leden die niet geschorstzijn,
en degenen,die daartoedoor het bestuuren/of de algemeneledenvergaderingzljn ttif

.tot"..Ài.tÁ

Een geschorstlid heeft toegangtot de vergaderingwaarin het besluit tot zijn
schorsingwordt behandeld,en is bevoegddaaroverdan het woord te voeren.
2 . Met uitzonderingvan een geschorstlid heeft ieder lid één stem in de algemeneledenvergadering.Ieder stemgerechtigdlid kan aan een anderestemgerechtigde
schriftelijk volmacht verlenentot het uitbrengenvan zijn stem.Een stemgerechtigdekan voor ten hoogstetwee personenals gevolmachtigdeoptreden.
a
J.
Een eenstemmigbesluit van alle stemgerechtigdeleden,ook al zijn ztj niet in
vergaderingbijeen, heeft, mits met voorkennisvan het bestuurgenomen,dezelfd
kracht als een besluit van de algemeneledenvergadering.Dit besluit kan ook
schriftelijk tot standkomen
4 . De voorzitter bepaaltde wijze waarop de stemmingenin de algemene
ledenvergaderingworden gehouden.
5. Alle besluitenwaaromtrentbij de wet of bij dezestatutengeengroteremeerderheidis
voorgeschreven,worden genomenbij volstrektemeerderheidvan de uitgebrashlsstemmen.Bij stakingvan stemmenover zakenis het voorstel verworpen.Stakende stemmenbij verkiezing van personen,dan beslist het lot. Indien brj verkiezing tussen
meer dan twee personendoor niemandeen volstrektemeerderheidis verkreg€fl,
wordt herstemdtussende twee personen,die het grootsteaantalstemmenkregen,zo nodig na tussenstemming
Artikel I2
l. De algemeneledenvergaderingen
worden geleid door de voorzitter of btj diens
afwezigheid,door een door de aanwezigebestuursledenuit hun midden aan te wijzen
bestuurslid.
Zrjn geenbestuursledenaanwezig,dan voorziet de vergaderingzelf inhaar leiding. 2. Het door de voorzitter ter algemeneledenvergaderinguitgesprokenoordeel omtrent de uitslag van een stemming,is beslissend.
Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomenbesluit, voorzover werd gestemdover een niet schriftelijk vastgelegdvoorstel
Wordt echteronmiddellijk na het uitsprekenvan het oordeelvan de voorzitter de juistheid daarvanbetwist, dan vindt eennieuwe stemmingplaats,indien de meerderheidvan de.vergaderingof, indien de oorspronkelijkestemmingniet
hoofclelijk of schriftelijk geschiedde,een stemgerechtigdeaanwezigedit verlangt.Door dezenieuwe stemmingvervallen de rechtsgevolgenvan de oorspronkelijke
stemmmg
"'-^^^^^^^^^D'

Van het ter algemeneledenvergaderingverhandeldeworden notulen gehoudendoor de secretarisof door een door de voorzitter aangewezenpersoon.
Deze notulen worden in de zelfdeof in de eerstvolgendealgemeneledenvergaderingvastgestelden ten blijke daarvandoor de voorzitter en de secretarisvan die
vergaderingondertekend
Artikel I3
1. Het boekjaarvan de vereniging is gelijk aanhet kalenderjaar.
Jaarlijks wordt ten minste één algemeneledenvergaderinggehoudenen wel binnen
zes maandenna afloop van het boekjaar,behoudensverlenging vandeze termijn door
3.
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de algemeneledenvergadering.In dezealgemeneledenvergaderingbrengt het
bestuurzijn financieeljaarverslaguit over de gang van zakenin de vereniging en
over het gevoerdebeleid. Het legt de balansen de staatvan baten en lastenmet een toelichting ter goedkeuringaan de algemeneledenvergaderingover.
Deze stukkenworden ondertekenddoor de voorzitter en penningmeester;ontbreektde ondertekeningvan een of meer hunner,dan wordt daarvanonder opgavevan redenenmelding gemaakt.Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechtevorderen
van de gezamenlijkebestuurdersdat zij dezeverplichtingen nakomen
2 . Wordt omtrent de getrouwheidvan de stukkenbedoeldin het vorige lid aan de algemene1edenvergaderingnietovergelegdeenverklaringafkomstigvaneenaccountantals bedoeldin artikel2:393 lid I van het Burgerlijk Wetboek, dan
jaarlijks, een commissievan ten minste twee
benoemtde algemeneledenvergadering,
geen
leden die
deel van het bestuurmogen uitmake
3 . Het bestuuris verplicht aan de commissieten behoevevan haar onderzoekalle door haar gevraagdeinlichtingen te verschaffen,haar desgewenstde kas en de waardente tonen en inzagein de boekenen bescheidenvan de vereniging te geven.
4 . De commissieonderzoektde in lid 1 en lid 3 bedoeldestukken.
5 . Vergt dit onderzoeknaarhet oordeelvan de commissiebijzondereboekhoudkundige
kennis, dan kan zij zich op kostenvan de vereniging door een deskundigedoen
bijstaan.De commissiebrengt aan de algemeneledenvergaderingverslag van haar bevindingenuit.
Artikel I4
worden door het bestuurbijeengeroepenzo dikwtjls l. Algemene ledenvergaderingen
hetditwenselijkoordeeltofdaartoeopgrondvandewetverplichtiS.2. Op schriftelijk verzoek van ten minste éénltiendegedeeltevan de stemgerechtigdeleden is het bestuurverplicht tot het bijeenroepenvan een algemeneledenvergadering,te houdenbinnen vier weken na indiening van het verzoek
Indien aan het verzoek binnen veertiendagengeengevolg wordt gegeven,kunnen de
verzoekerszelf tot de bijeenroepingvan de algemeneledenvergaderingovergaanop de wijze als in lid 3 bepaaldof door middel van een advertentiein ten minste één
lokaal veel gelezenblad. De verzoekerskunnen alsdananderendan bestuursledenbelastenmetdeleidingvandevergaderingenhetopstellenvandenotulen.3. De bijeenroepingvan de algemeneledenvergaderinggeschiedtdoor schriftelijk mededelingaan de stemgerechtigdenop eentermijn van ten minste zeven dagen.
Bij de oproepingworden de te behandelenonderwelpenvermeld.
Statutenwijziging
Artikel I5
1. Wijziging van de statutenkan slechtsplaatshebbendoor een besluit van de algemene
ledenvergadering,waartoeis opgeroepenmet de mededelingdat aldaarwijziging van
de statutenzal worden voorgesteld.
2 . Zij, die de oproepingtot de algemeneledenvergaderingter behandelingvan een voorstel tot statutenwijziginghebbengedaan,moetenten minste vijf dagenvoor de dag van de vergaderingeen afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde
wijziging woordelijk is opgenomen,op een daartoegeschikteplaats voor de leden ter
inzageleggentot na de afloop van de dag, waarop de vergaderingwerd gehouden.3 . Tot wijziging van de statutenkan door de algemeneledenvergaderingslechtsworden
beslotenmet een meerderheidvan ten minste twee/derdevan het aantaluitgebrachtestemmen
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4.

5.

6.

De statutenwijzigingtreedt eerstin werking nadat daarvaneen notariëleakte is opgemaa[1.
Ieder van de bestuursledenis bevoegdde akte van statutenwijzigingte doen
verlijden
Het bepaaldein de leden I en2 is niet van toepassing,indien in de algemeneledenvergaderingalle stemgerechtigdenaanwezigof vertegenwoordigdzijn sn hs1besluit tot statutenwijzigingmet algemenestemmenwordt genomen.
De bestuursledenzijn verplicht een authentiekafschrift van de akte van
statutenwijzigingen een volledige doorlopendetekst van de statuten,zoals dezena de
wijziging luiden, neerte leggenten kantorevan het door de Kamer van Koophandelgehoudenregister

Ontbindingen verffining
Artikel I6
toepassingop l. Het bepaaldein artikel 15 leden1,2,3 en 5 is van overeenkomstige
een besluit van de algemeneledenvergaderingtot ontbinding van de vereniging.2. Ingeval van een besluit tot ontbinding wordt tevensde bestemmingvan het
liquidatiesaldovastgesteld.Het liquídatiesaldodient te worden besteedten behoevevan een geregistreerdealgemeennut beogendeinstelling of een buitenlandse
algemeennut beogendeinstelling, die een soortgelijkedoelstellingheeft.
3. De vereffening geschiedtdoor het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de verenigingvoortbestaanvoor zoverdit tot vereffening van
haarvennogennodig is. Gedurendede vereffening blijven de bepalingenvan de
statutenzoveel mogelijk van kracht.
In stukkenen aankondigingendie van de vereniging uitgaan,moeten aanhaarnaam wordentoegevoegdde woorden"in liquidatie".
5. De vereffeningeindigt op het tijdstip waarop geenaan de vereffenaarbekendebatenmeer aanwezig zijn
6. De boekenen bescheidenvan de ontbondenvereniging moetenworden bewaardgedurendetien jaren na afloop van de vereffening.Bewaarderis degenedie door de vereffenaarsals zodanig is aangewezen
Reglementen
Artikel I7
1. De algemeneledenvergaderingkan een of meer reglementenvaststellenen wijzigen,
waarin onderwe{penworden geregeldwaarin door dezestatutenniet of niet volledig wordt voorzien
2. Een reglementmag geenbepalingenbevatten,die strijdig zijn met de wet of met deze
statuten.
3. Op besluiten tot vaststellingen tot wijziging van een reglementis het bepaaldein artike1l5leden|,2en5vanovereenkomstigetoepassin9.
Slotbepaling
Artikel I I
Aan de algemeneledenvergaderingkomen in de vereniging alle bevoegdhedentoe, die niet door de wet of de statutenaan andereorganenzijn opgedragen.
Slonerklaring
Tenslotteverklaardende verschenenpersonen:
Als lid van de verenigingtredentoe de oprichters.Ztj benoemenals eerstebestuursleden:'
1. de heerGodfriedKervel Othello Velker voornoemd.als voorzitter;
2. de heerGerrit Jan Grotentraast voornoemd,als secretaris;
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q.d-73.deheerEddyGerardJacquesKroonsbergvoornoemd,alspenningmeester.Van het bestaanvan voormeldevolmacht(en)is mij, notaris genoegzaamgebleken
Waar in dezeakte staatvermeld ongehuwdof niet gehuwd geweestdan wordt daarondertevensverstaanniet geregistreerdals partner en niet als partner geregistreerdgeweest
WAARVAN AKTE, is verledente Woudenbergop de datum in het hoofd van dezeakte vermeld
De verschenenpersonenzijn mij, notaris bekend.De inhoud van de akte is aan hen
opgegevenen toegelicht.De verschenenpersonenhebbenverklaardop volledig
voorlezing van de akte geenprrjs te stellen,tijdig voor het verlijden van de inhoud van de
akte te hebbenkennis senomenen met de inhoud in te stemmen.
Deze akte is beperktvoorgelezenonmiddellijk daarnadoor de verschenenpersonenen door mij, notaris,ondertekend
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(volgt ondertekening)
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