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STATUTENWIJZIGING
VERENIGING DORPSBELANGEN BOORNBERGUM/KORTEHEMMEN
Heden, [passeerdatum], verschenen voor mij, mr. Hendricus Johannes Helmer,
kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. FOKJE
KOOI, notaris, gevestigd in de gemeente Opsterland, kantoorhoudende te
Beetsterzwaag:
1.

____

______

__________________________________________________

de heer HANS HERMAN NATER, wonende te 9212 RT Boornbergum,

______

Anemoan 12, geboren in de gemeente Gorinchem op eenentwintig oktober
negentienhonderdtweeënvijftig, zich identificerende met zijn Nederlands
rijbewijs met het kenmerk 5679009911, gehuwd;
2.

_____________________

geboren in de gemeente Smallingerland op tweeëntwintig maart
identiteitskaart met het kenmerk IUR4C1R49, ongehuwd en niet
geregistreerd in de zin van het geregistreerd partnerschap,

___

__________

negentienhonderdeenentachtig, zich identificerende met zijn Nederlandse

___

__________

______________

te dezen handelend als gezamenlijk bevoegde bestuurders, respectievelijk
voorzitter en secretaris, van de vereniging: Vereniging Dorpsbelangen

______

_______

Boornbergum/Kortehemmen, gevestigd te Boornbergum, in de gemeente
Smallingerland, kantoorhoudende te 9212 RM Boornbergum, Titelroas 18,
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 40005969, hierna verder te noemen: "de vereniging".

____

______

________
________

____________________________________________________

De verschenen personen, handelend in gemelde hoedanigheid, verklaarden:
1.

__

____

de heer ANNE MEIJER, wonende te 9212 RM Boornbergum, Titelroas 18,

INLEIDING

__

dat de vereniging onder de naam van Vereniging Dorpsbelang te

_____

__________

Boornbergum bij Koninklijk besluit de dato vijf juni negentienhonderdzes is
goedgekeurd en dat de statuten op vijftien mei

__

_______________________

negentienhonderdzesennegentig bij notariële akte verleden voor mr. N. de
Wolf, destijds notaris te Drachten, zijn vastgesteld.

__

____________________

______________________

2.

dat die statuten tot op heden niet zijn gewijzigd.

3.

dat in de bestuursvergadering gehouden te Boornbergum op [datum

_______

vergadering], is besloten de statuten van de vereniging met volledige

______

rechtsbevoegdheid te wijzigen zoals hierna is vermeld, één en ander blijkens
een aan deze akte gehecht uittreksel uit de notulen van de desbetreffende
vergadering.

_

__

_________________________________________________

Vervolgens verklaarden de verschenen personen, in gemelde hoedanigheid, ter
uitvoering van deze besluiten de statuten van de vereniging met volledige
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rechtsbevoegdheid te wijzigen, zodat deze komen te luiden als volgt:
STATUTEN

_________________________________________________

NAAM, ZETEL EN DUUR.
Artikel 1.
1.

__________________________________________

______________________________________________________

De vereniging draagt de naam Vereniging van Dorpsbelangen BoornbergumKortehemmen en is gevestigd te Boornbergum in de gemeente
Smallingerland.

2.

__________

___________

_______________________________________________

De vereniging werd opgericht op dertien januari negentienhonderd. Vanaf de
vastlegging van de statuten bij notariële akte is de vereniging aangegaan
voor onbepaalde tijd.

DOEL.

___

__________________________________________

______________________________________________________

De vereniging stelt zich ten doel de algemene belangen van de dorpen

_________

Boornbergum en Kortehemmen en die van haar inwoners te behartigen in de
meest brede zin des woords.
MIDDELEN.
Artikel 3.

____

________________________________________

____________________________________________________

______________________________________________________

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

___________________________

a.

bespreking van de dorpsbelangen in daarvoor te houden vergaderingen;

b.

samenwerking met naburige verenigingen, welke door gelijksoortige
middelen hetzelfde doel trachten te bereiken;

____

_______

________________________
________________

c.

het steunen van zaken van algemeen plaatselijk belang;

d.

het in kontakt treden met bevoegde instanties om de belangen van het dorp
te bepleiten, dit in de ruimste zin des woords;

het ontwikkelen van andere aktiviteiten die dienen ter verhoging van het

LEDEN.

____

____________

________________________________________________________

Artikel 4.

2.

_

________________________

welzijn en de sociale cohesie van de dorpen en haar inwoners.

1.

_

_________________________________________________________

Artikel 2.

e.

_

______________________________________________________

De vereniging bestaat uit:
a.

gewone leden;

b.

donateurs.

_______________________________________

____________________________________________

_______________________________________________

Gewone leden kunnen zijn, natuurlijke personen die de leeftijd van zestien

__

jaar hebben bereikt, woonachtig zijn in Boornbergum of Kortehemmen en als
lid zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.
3.

_____________

Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te
steunen met een bijdrage die minimaal gelijk is aan de op dat moment
geldende jaarlijkse ledencontributie.

HJH / 20220088.01

_____

_______________________________

BLAD - 3 -

ontwerp
1 april 2022
4.

De gewone leden zijn verplicht jaarlijks een door de algemene

____________

ledenvergadering vastgestelde kontributie te betalen. De wijze van inning van
kontributies en donaties wordt door het bestuur geregeld.
LIDMAATSCHAP.
Artikel 5.
1.

________________________________________________

______________________________________________________

Lid wordt men door schriftelijke kennisgeving aan of op uitnodiging van het
bestuur.

2.

_______________

____________________________________________________

De opgave bevat tenminste de voorletters, naam, adres en geboortedatum
en voor minderjarigen een blijk van toestemming van de wettelijke
vertegenwoordiger.

3.

__

________

____________________________________________

Het bestuur beslist in de eerste op de aanmelding volgende vergadering; bij
weigering staat de betrokkene binnen dertig dagen beroep open op de
beslissen. Hangende het beroep is belanghebbende geen lid.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.
Artikel 6.

__

_____________

__________________________________

______________________________________________________

Het lidmaatschap eindigt door:

___________________________________

________________________________________

a.

de dood van het lid;

b.

door verhuizing naar een andere plaats dan Boornbergum of
Kortehemmen;

c.

__________

____________________________________________

opzegging van het lid bij het bestuur, uiterlijk twee maanden voor het

__

einde van het boekjaar gedaan. Indien de opzegging in de loop van het
boekjaar geschiedt, blijft de verplichting tot betaling van de kontributie
bestaan voor de nog resterende periode van dit boekjaar;
d.

_

______

algemene vergadering, welke hierover in de eerstvolgende vergadering zal

1.

__

_

__

____________

opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid

_

heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten
gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging
niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet

_____

gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging
namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
e.

__

_________________

ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in

____

strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt,
of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting uit het
lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
2.

_

_____

________________________

Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging, op
grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het

__

_____

lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het
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lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de
kennisgeving van het besluit, beroep open op de algemene ledenvergadering.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van
redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst.

___

______________________________________

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING.
Artikel 7.

_

___________________

______________________________________________________

1.

Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december.

2.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging

______

zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.
3.

_____________________________

Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden
na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn
door de algemene ledenvergadering zijn jaarverslag uit en doet onder

verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na
verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in
4.

___
___

____
____

__________________________________

De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een

_________

kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken
van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en
verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene
ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
5.

_____________

____________________
_______

boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie van onderzoek zich door
een deskundige doen bijstaan na overleg en instemming van de algemene
ledenvergadering. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door
haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de

___
___

De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene
een andere commissie.

__________
___

_________________________________________

Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren
lang te bewaren.

_

______________________________________________

LEDENVERGADERING.
Artikel 8.

_

___________________________________________________

ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van
7.

_

___

waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging
6.

_

____________

Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere

te geven.

_

______

overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en

rechte van het bestuur vorderen.

_

___________________________________________

______________________________________________________
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1.

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle

___________

bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn
opgedragen.
2.

_________________________________________________

Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een
algemene ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de
jaarvergadering komt onder meer aan de orde:
a.
b.
c.

________

het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 7

___

________________

benoeming van de in artikel 7 genoemde kommissie voor het volgende
verenigingsjaar;

__

___________________________________________

voorziening in eventuele vakatures.

____________________________

Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden, indien het bestuur

____

zulks nodig oordeelt of indien tenminste vijftien leden in een met redenen
omkleed schrijven een daartoe strekkend verzoek bij het bestuur hebben

___
___

ingediend. In het laatste geval moet binnen twee weken na het ontvangen
van het verzoek een oproep tot deze vergadering door het bestuur aan de

__

___

leden worden verzonden. Blijft het bestuur in gebreke aan genoemd verzoek
te voldoen, dan hebben bedoelde leden het recht zelf een buitengewone
vergadering uit te schrijven mits tijdig en behoorlijk geconvoceerd.
4.

________
__

aan alle leden niet eerder dan vier weken en niet later dan een week voor de

te worden vermeld.
Artikel 9.

_

____________________________________________

___________________________________________________

______________________________________________________

1.

Alle ter vergadering aanwezige gewone leden zijn stemgerechtigd.

2.

Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

3.

Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de

BESTUUR.
Artikel 10.

_________

___________________________

uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

1.

_

_________________________________________________

In oproepen tot een buitengewone ledenvergadering dient de reden daarvan
STEMRECHT.

_

____

Oproepen tot een algemene ledenvergadering dienen te worden verzonden
vergadering.

_

_______________________

met het verslag van de aldaar bedeelde kommissie;

3.

__

_________

__________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Het algemeen beheer rust bij het bestuur, dat uit een oneven aantal van ten
minste drie (3) personen bestaat.

_________________________________

Indien het aantal bestuurders beneden drie is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd.

_

____

____________________________________________________

Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
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ledenvergadering bijeen te roepen waarin de voorziening in de ontstane
vacature(s) aan de orde komt.
2.

___________________________________
_____

Het bestuur wordt gekozen door de algemene ledenvergadering en elk
bestuurslid dient lid te zijn van de vereniging.

________________________
________

3.

Meerderjarige gewone leden komen voor verkiezing in aanmerking.

4.

Bestuursleden kunnen worden geschorst en ontslagen door een met
twee/derde meerderheid der aanwezige leden op de algemene
ledenvergadering genomen besluit.

5.

____

_______

____________

________________________________

Twee bestuursleden tezamen hebben het recht om een naar hun oordeel

____

binnen het bestuur bestaand konflikt aan de algemene ledenvergadering ter
beslissing voor te leggen.
6.

_

_______________________________________

Voorzitter, sekretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het

__

bestuur kan voor elke functie uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen.
7.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Deze

______

vertegenwoordiginsbevoegdheid komt bovendien toe aan voorzitter en
sekretaris tezamen, dan wel bij ontstentenis van een hunner aan hun

_____

______

plaatsvervangers. In geval van een tegenstrijdig belang tussen de vereniging
en een bestuurder kan de vereniging worden vertegenwoordigd door de
andere bestuurder(s) of de andere persoon die de algemene

_____________

ledenvergadering of bijzondere ledenvergadering daartoe aanwijst.
8.

____

________

In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de
overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.

__

______________

In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige
bestuurder wordt de vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die

_____
_____

daartoe door de algemene ledenvergadering steeds moet zijn aangewezen.

__

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid
dat:
a.

_______________________________________________________

de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen
onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of

b.
9.

_

de bestuurder is geschorst.

______

_________________

___________________________________

Het bestuur kan aan de penningmeester de bevoegdheid verlenen tot een

___

nader aan te geven maximum namens de vereniging betalingen te doen en
bedragen te innen en in ontvangst te nemen.

__

________________________

10. Het bestuur is mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering,

___

bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of
bezwaren van registergoederen. Voor het verrichten van rechtshandelingen

_

__

die een bedrag van éénduizend euro (€ 1.000,00) te boven gaan dient vooraf
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goedkeuring te zijn afgegeven door de algemene ledenvergadering of de
bijzondere ledenvergadering.

____

_____________________________________
_

11. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in funktie gekozen.
De andere funkties worden door het bestuur onderling verdeeld.
GELDMIDDELEN.
Artikel 11.

________________________________________________

_____________________________________________________

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a.

kontributies van gewone leden;

b.

bijdragen van donateurs;

c.

subsidien;

d.

giften en legaten;

e.

eventueel toevallige baten.

1.

__________________________

___________________________________

_______________________________________

___________________________________________________
_____________________________________________
______________________________________

WIJZIGING VAN DE STATUTEN.
Artikel 12.

__________

____________________________________

_____________________________________________________

Een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen in een
daartoe schriftelijk aangekondigde algemene ledenvergadering wanneer
tenminste twee/derde aanwezige stemgerechtigde leden zich hiervoor
verklaart.

2.

De oproep daartoe dient bovendien een afschrift van het voorstel tot

______

_______

__________________________________________

De wijziging treedt in werking, zodra deze bij notariële akte is vastgesteld.

ONTBINDING VAN DE VERENIGING.
Artikel 13.
1.

____

___________________________________________________

wijziging te bevatten.
3.

_

__

________________________________

_____________________________________________________

Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden genomen in

__

een daartoe strekkende schriftelijk uitgeschreven algemene ledenvergadering
waarin tenminste twee/derde der leden aanwezig is met tenminste
twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen.
2.

________

_______________________

Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, zal binnen een maand
een nieuwe vergadering worden uitgeschreven, waarin bindende besluiten

___
___

met tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen kunnen worden
genomen.
3.

___________________________________________________

Bij besluit tot ontbinding der vereniging worden vereffenaars van het

_______

vermogen der vereniging benoemd door de algemene ledenvergadering, die
tevens de bestemming van het batig saldo van deze vereffening aangeeft.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 14.

_

___

_____________________________________

_____________________________________________________

Door de algemene ledenvergadering kan op gelijke wijze als is bepaald voor
HJH / 20220088.01

_____

BLAD - 8 -

ontwerp
1 april 2022
statutenwijziging een huishoudelijk reglement worden vastgesteld of gewijzigd.
Dit reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de statuten of

__
__

de wet. Het reglement of een wijziging daarvan treedt in werking een week na de
toezending daarvan aan alle leden.
DIGITAAL
Artikel 15.
1.

____________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Alle officiële mededelingen van de vereniging worden bekend gemaakt op de

_

website van de vereniging of op een andere door het bestuur bepaalde wijze.
2.

Onder oproep, bijeenroepen, (schriftelijke) uitlating of mededeling of

_______

kennisgeving wordt tevens verstaan: een bericht per e-mail aan het e-

_____

mailadres dat door het lid voor dit doel is opgegeven, waarbij geldt dat het lid
uitdrukkelijk heeft ingestemd om zodanige berichten langs deze weg te
ontvangen.
3.

_____

__________________________________________________

Onder ter inzagelegging wordt (mede) verstaan: toegankelijk maken voor de
leden op de website of enig andere via een elektronisch communicatiemiddel
te bereiken plaats van de vereniging.

4.

_
_

______________________________

Onder bijeenkomst of vergadering wordt verstaan een bijeenzijn van
meerdere personen die met elkaar spreken, waaronder naast lijfelijk

_______
_______

bijeenzijn tevens wordt verstaan het deelnemen aan het gesprek via telefoon
of elektronisch communicatiemiddel, mits de identiteit van de niet-lijfelijk
aanwezige(n) voldoende kan worden vastgesteld en dit door de fungerend

___
___

voorzitter goedgekeurd wordt en in notulen of het verslag daarvan melding
wordt gemaakt.

__

_______________________________________________

Stemgerechtigden kunnen hun stemrecht uitoefenen door middel van het
hiervoor bedoelde elektronische communicatiemiddel, mits de

___

____________

stemgerechtigde via het elektronische communicatiemiddel rechtstreeks kan
kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan
de beraadslaging.
SLOTBEPALING.
Artikel 16.

_

_____________________________________________

________________________________________________

_____________________________________________________

In alle gevallen waarin de statuten, de wet en een eventueel huishoudelijk
reglement niet voorzien, beslist het bestuur onder verantwoording aan de
eerstvolgende ledenvergadering.
SLOT

_

______
______

_____________________________________

__________________________________________________________

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

________________________

De identiteit van de verschenen personen is door mij, notaris, mede aan de hand
van de hiervoor gemelde documenten vastgesteld.
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DEZE AKTE is verleden te Beetsterzwaag op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.

_______________________________________________________

De verschenen personen hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud
van de akte te hebben kennis genomen en met deze inhoud in te stemmen.

_____

Daarna is de inhoud van deze akte aan de verschenen personen opgegeven en
toegelicht, waarop de verschenen personen hebben verklaard op volledige
voorlezing van deze akte geen prijs te stellen.

______

___________________________

Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de
verschenen personen en mij, notaris, ondertekend om [tijd].
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