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STATUTENWIJZIGING VAN
ING BURGEMEESTERSKWARTIER EN

Heden, een december --------
tweeduizend vijftien,
verscheen voor mij, Mr. Joseph Frans Victor Noël Verploegen, notar¡s te Wijchen: ------
mevrouw Petronella Wilhelmina Allegonda van den Oever, kantooradres: 6602 HD ----
Wijchen, ( I oktober negentienhonderd een

:geven in de gemeente West Maas en ----
Waal op acht en twintig februari tweeduizend elf;
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: ------
de heer Mr. R0BERT THOMAS DERKSEN, wonende
geboren te Rheden op ijbewijsnummer --

augustus tweeduizend negen
e

ten deze handelende in de hoedanigheid van bestuurder van de vereniging
WIJIOERENIGING BURGEMEESTERSKWARTIER EN OMGEVING, statutair gevestigd te
Arnhem, (kantooradres: 681 4 JZ Arnhem, Artilleriepark26, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40121674); hierna te ---
noemen: 'de Vereniging'; -----
en als zodanig ingevolge artikel 19 lid 4 van haar statuten bevoegd de vereniging te --
vertegenwoordigen terzake van het verlijden van onderhavige akte houdende een -----
statutenw ijziging.
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde
INLEIDING.

De vereniging is opgericht blijkens akte van oprichting op negen en twintig mei -------
negentienhonderd tachtig verleden voor de heerY.0. Donders, destijds notaris te ------
Arnhem. De statuten van de vereniging zijn daarna niet gewijzigd. 0p tien juni
tweeduizend vijftien heeft de algemene vergadering van de Vereniging besloten de
statuten van de Vereniging te wijzigen. Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze -
akte vastgemaakt. Als gevolg van het besluittot statutenwijziging luiden de statuten -
met onmiddellijke ingang als volgt:
STATUTEN.

NAAM EN ZETEL.-
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1. De vereniging draagt de naam:WIJI(\/ERENIGING BURGEMEESTERSKWARTIER --
EN OMGEVING.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Arnhem
DOEL.

Artikel 2.---------
1. Het doel van de vereniging is om de maatschappelijke- en welzijnsbelangen, de

wijk het Burgemeesterkwartier en omgeving te Arnhem en haar bewoners te -----
behartigen.

2. De vereniging streeft niet naar het maken van winst ter verdeling onder de leden. -
3. de vereniging acht het hiervoor omschreven doel te bereiken door: -----

- het instellen van werkgroepen per taakgebied en/of per deel van de wijk;------
- het vertegenwoordigen van de vereniging in beheersoverleg- en adviesorganen

die met het vooromschreven doel verband houden.
DUUR

Artikel 3.---------
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd
2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar,
LIDMAATSCHAP.

1. De vereniging kent leden.
2. Leden zijn natuurlijke personen zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur

hebben aangemeld en door het bestuurals lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit --
een door het bestuur afgegeven verklaring. De leden zijn lid vanaf het moment dat
zij aan hun eerste contributieplicht voldoen. lngeval van niet-betaling van de
contributie kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. -----

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door
erfopvolging worden verkregen

Artikel
1 . Het lid maatscha p eind igt

door de dood van het lid;
door opzegging door het lid;
door opzegging door de vereniging;---------
door ontzetting;
Het niet tijdig voldoen van de contributie. 0nder tijdig wordt verstaan dat de
contributie voor een juli van het betreffende jaar moet zijn ontvangen.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het ---
einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk of per mail aan het bestuur
zonder opzegg ingstermijn.---

3. Het lidmaatschap eindigt onmiddellrjk
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatscha

a.

b.

c.

d.

e.

late n voortd u ren ;

pte
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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;------

c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van
de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

'-t
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4. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging
het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:

kan tegen het einde van --

- wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelrjk te zijn aangemaand op --
een november niet volledig aan zi)n geldelijke verplichtingen jegens de ______
vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;________

- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat ____

moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.--------_
lndien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap ----
door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.-------___
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot ---
gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd
het lidmaatschap te laten voortduren
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.5' Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneereen lid -
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of --
wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geichiedt door --
het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in tén-n¡s stelt, met ---
opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ----
ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan brj de algemene -------
ledenvergaderín g. -----
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een ---
geschorst lid heeft geen stemrecht. ------

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse -
bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur.ná.r,
beslist.

DONATEURS. ---------
Artikel 6.-
1' Donateurs zijn natuurlijke en rechtspersonen, die door het bestuur als donateur --

zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke ------
opzegging te beëindigen. --------

2- Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bljdrage te -----
verlenen, waarvan de minimale omvang door het uestuu, *ordt vastgesield3' Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergad"ering brl te --
wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woõrd te ---
voeren. ----
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Artikel 7.-
RIBUTIES. ----

aarlijks een contr¡butie verschuldigd. De minimale hoogte van de
wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.--___

leder lid is j
contributie

Artikel 8.-
1. Het bestuu

die uit hun
aanwijzen.

BESTUUR.

4_

6.

r bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke
midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeesier

personen,

2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de
leden van de vereníging. Ten h oogste de helft van het aantal bestuurders ma g met
een andere bestuurder een familieband hebben. 0nder familieband word t verstaan
bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedani gheíd van ---
echtg enoot, geregistreerd partner of andere levensgezel. ---3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaafvan redenen door de algemene
ledenvergaderin g worden gesch orst en ontslagen. De algemene ledenvergadering _
besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de
uitgebrachte stemmen.

5

De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie
maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het gesõhorste bestuurslid wordt in de
gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenveigadering te verantwoorden en --
kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.-----_l__
lndien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is _______
gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig -
mogelrykeen algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in je
vacature(s) aan de orde komt.
De algemene ledenvergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duídelijk te --
omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerp.n. Ê.n ___
dergelijk besluit van de algemene ledenvergadering wordt oimiddellijk aan het ---
bestuur meegedeeld. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering
tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurder-s niet --

7. 0p de vergaderingen en de besluitvormi ng van het bestuur is het bepaalde in de __
artikelen 11 tot en met 14 zoveel moge lijk van toepassing. Bij staking van --
stemmen heeft de stem van de voorz itter doorsla ggevende zeggenscha p.---------_8. De bestuursleden van de vereniging geen andere beloning mogen ontvangen dan
een vergoeding voor gemaakte on kosten en een niet bovenmatig vacati egeld

Artíkel 9.-
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.2' Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van oã algemene ledenvergadering,

bevoegd te besluiten tot het aangaan 'rn ouer.enkomsten tot verkrijgingl ________
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vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van ---------
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk ma¿kt of zich tõt zekerheioítetting voor een ---
schuld van een ander verbindt.

Artikel 10.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de verenigtng.----
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid ko mt mede toe aan de voorzitter tezamen

met de secretaris of de penningmeester , dan wel de secretaris tezamen met de
pen n ing meester

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN.
Artikel 11

De algemene ledenve
statutair is gevestigd.

rgaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging

Artikel 12. --------
1- Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst

zijn, de donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur e n/of de
a lgemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. -
Een geschorst lid heeft toeg ang tot de vergadering waarin het besluit tot ziJnschorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene
ledenvergadering. leder ste mgerech tigd lid kan aan een andere stemgerechti gde --
schríftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een --
stemgerechtigde kan voor ten h oogste twee personen als gevolmachtigde
optreden

3. De voorzitter bepaalt de wijze waaro p de stemmingen in de algemene
ledenvergadering worden geh ouden.

4. Alle besluiten waaromtre nt bij de wet of bij deze statuten geen grotere
meerderheid is voorgesch reven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. B ij staking van stemmen over zaken is het voorstel
verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. ___
lndien bij verkiezíng tussen meer dan twee personen door niemand een vorstrekte
meerderheid is verk regen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het
grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming

Arti I 13. ---------

2

De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of blj diens ___
afwezigheid, door een door het bestuur aangewezen bestuurslid. --------
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan uoorii.t de vergadering zelf in haar leiding.
Het door de voorzitter ter argemene ledenvergadering úitgesproken oordeel
omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend._:____-____
Het zelfde geldt voor de inhoud van èen genomen besluit, voorzover werd gestemd
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. ________
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Wordt echter onmiddellijk na het uitspre
juistheid daarvan betwist, dan vindt een
meerderheid van de vergadering of, indie
hoofdelryk of schr¡ftelijk geschiedde, een
Door deze nieuwe stemming vervallen de

ken van het oordeel van de voorzitter de -
nieuwe stemming plaats, indien de ------
n de oorspronkelijke stemming niet ------
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. -
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke --

stemming.-
3. Van het ter algemene ledenvergaderin g verhandelde worden notulen gehouden ---

door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon
Deze notulen worden in de eerstvolg ende a lgemene ledenvergaderi ng vastgesteld
en ten blrjke daarvan door de voorzi tter en de secretaris van die vergadering
ondertekend. -------

Arti 1

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar
Jaarlijks wordt ten minste één alg emene ledenvergadering gehouden en wel ------
binnen zes maanden na afloop va n het boekjaar, behoudens verlengi ng van deze
termijn door de algemene I edenvergadering. ln deze algemene lede nvergadering --
brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en
over het gevoerde beleid Het legt de balans en de staat van bate n en lasten met
een toelichting ter goedkeuríng aan de algemene ledenvergadering over
Deze stukken worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris; ontbreekt de
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van
redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid ín rechte
vorderen van de voorzitter en secretari s dat zij deze verplichtingen nakomen2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de ---
algemene ledenvergadering niet ove rgelegd een verklaring afkomstig van een
accountant als bedoeld in artikel 2 :393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan
benoemt de algemene ledenve rgadering, jaarlijks, een commissie van ten minste __
twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle ___
door haar gevraagde inlichti ngen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de ___
waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te
geven.

4. De commissie onderzoekt de in rid 1 en lid 3 bedoelde stukken.5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan zi) zich op kosten uan d-e vereniging door een
deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene Édãnvergaoering
verslag van haar bevindingen uit. -------

Artikel 15. -------
1' Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwryls

het dit wenselijk oordeert of daartoe op grond van de wet verplicht is. ______
2' 0p schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde
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2. Zij

leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. -----
lndien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen
de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemen. Èdenuergadering
overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in het
wijkblad en de internet site van de vereniging. De verzoekers kunnen alsdan
anderen dan bestuursleden belasten met de reiding van de vergadering en het ----
opstellen van de notulen.---

3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergaderin g geschiedt door schriftelijk
mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.-
Bij de oproeping worden de te beha ndelen onderwerpen vermeld.---

NWIJZI GING.
Artikel 16. -------
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de

algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededelin g dat aldaar
wijziging van de statuten zal worden voo rgesteld

, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandelin g van een --
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor -
de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats, hieronder
wordt tevens verstaand publicatie op de internet si te van de vereniging, voor de
leden ter inzage leggen tot na de afloop van de da g, waarop de vergadering werd -
gehouden.

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts
worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/dirde urn h.t aantal -
uitgebrachte stemmen.

4- De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is --
opgemaakt
leder van de bestuursleden is bevoegd de akte van sta
verlijden.

tutenwijziging te doen -----

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ----
ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het
besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordi g.nor.nl--------____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, neer te leggen ten kantore van het door de Kamervan
Koophandel gehouden register.

ONTBIN DING EN VER ENtNc. -----
Arti
1 Het bepaalde in artikel 16 leden 1,2,3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op

een besluitvan de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de veienigin-g. --
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2. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende ______
instel I i n g met een ge I ij ksoortige doelstel I ín g. _________"_

3. De vereffening geschiedt door het bestuur4. Na de ontbinding blijft de veren iging voortbestaan voor zover dit tot vereffenin g
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van
de statuten zoveel mog elijk van kracht.
ln stukken en aankondigingen die van de vereni ging uitgaan, moeten aan haar
naam worden toegevoegd de woorden ', in liquidatie"5. De vereffening eindigt op het t ijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende
baten meer aanw ezig zi n.-)6. De boeken en bescheid en van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard
gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door -
de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

REGLEMENTEN.

Arti
De algemene ledenvergadering
wijzigen, waarin onderwerpen

kan een of meer reglementen vaststellen en
worden geregeld waarin door deze statuten niet of

niet volledig wordt voorzien.
2 Een reglement mag geen bepalingen bevatten,

deze statuten. --------
3. 0p besluiten tot vaststellíng en tot wr.¡ziging

artikel 16 leden 1,2 en 5 van overeenkomsti

die strijdig zijn met de wet of met -

van een reglement is het bepaalde in
ge toepassing. --------

SLOTBEPALING.

Arti 1

Aan de

niet do

BEKEN

algemene ledenvergadering komen in de veren iging alle bevoegdheden toe, die
or de wet of de statuten aen andere o rganen zijn opgedragen
DHEID COMP NT.--------

De compa
comparan
bestemde

rant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de b¡ deze akte betrokken ---llpartij is door mij, notaris, aan de hand van het h iervoor gemelde en daartoe
docu menten vastgesteld

Waarvan akte, -----in minuut is verleden te Wíjchen op de datum in het hoofd dezer a kte vermeld
De inhoud van deze akte is zakelrl k aan de verschenen persoon opgegeven en -------__toegelicht. De verschenen persoo n heeft verklaard trjdig voor h et verlijden van deze
akte een ontwerp daarvan te heb ben ontvangen, van de inh oud daarvan kennis te -----hebben genomen en op volledi ge voorlezing daarvan geen prijs te stellen
Vervolgens is deze akte na bep erkte voorlezing door de comparant en mij, notaris,
ondertekend
Volgt ondertekening.

:k

\¡ ¡\ FS FT


