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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING EN VASTLEGGING VAN DE STATUTEN IN EEN 
NOTARIËLE AKTE 
VERENIGING STEUNGROEP TOTOMBOTI 
na statutenwijziging genaamd: Tyangaa Saamaka üflarrorimuseym 

Heden, tien april tweeduizend dertien verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris 
te Amsterdam: 
mevrouw Geeske Verbree, geboren te Abcoude op één juni negentienhonderd 
zesenveertig, wonende te 1191 BP Ouderkerk aan de Amstel, Prins Bernhardlaan 13, 
ongehuwd en niet geregistreerd als partner, houdster van een Nederlands paspoort met 
nummer NS01CHJ82, afgegeven te Ouder-Amstel op drie oktober tweeduizend twaalf. 
De verschenen persoon verklaart dat: 

de algemene ledenvergadering van de te 's-Hertogenbosch gevestigde vereniging met 
beperkte rechtsbevoegdheid: "steungroep Totomboti", met adres: 5212 PK 
's-Hertogenbosch, Munteltuinen 27, ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamers van Koophandel onder dossiernummer 17189710, hierna te noemen: de 
"vereniging", op zes februari tweeduizend dertien heeft besloten de statuten van de 
vereniging te wijzigen en in een notariële akte op te nemen, van welke besluiten blijkt 
uit een uittreksel van de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een 
exemplaar aan deze minuutakte zal worden gehecht (Bijlage); 
de verschenen persoon is gemachtigd deze akte te doen passeren, blijkens een aan 
deze akte te hechten machtiging (Bijlage); 
het besluit tot opname van de statuten van de vereniging in een notariële akte volgens 
de voorschriften is genomen. 

Ter uitvoering van voormeld besluit tot wijziging van de statuten van de vereniging en 
opname van de statuten van de vereniging in een notariële akte verklaart de verschenen 
persoon de statuten bij deze vast te stellen als volgt: 
STATUTEN 
BEGRIPSBEPALINGEN 
Artikel 1 
1. In deze statuten wordt verstaan onder: 

a. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in 
artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; 

b. algemene ledenvergadering: het orgaan dat wordt gevormd door de leden van 
de vereniging; 
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c. bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de vereniging; 
d. bestuurder: een bestuurder van de vereniging; 
e. vereniging: Tyangaa Saamaka Marronmuseum; 
f. jaarlijkse bijdrage: alle bijdragen te voldoen door een lid van de vereniging 

ingevolge een besluit als bedoeld in artikel 8 van deze statuten; 
g. leden: de (gewone) leden; 
h. ledenvergadering: de bijeenkomst (vergadering) van de algemene 

ledenvergadering; 
i. lidmaatschap: de hoedanigheid of het zijn van lid, inclusief alle rechten en 

plichten daaraan verbonden; 
j . schriftelijk (bericht): elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht 

bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden 
leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat 
daartoe aan de vereniging bekend is gemaakt. 

2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip 
of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of 
woord in en omgekeerd. 

3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het 
mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. — 

NAAM EN ZETEL 
Artikel 2 
1. De vereniging draagt de naam: Tyangaa Saamaka Marronmuseum. 
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wageningen. 
DOEL 
Ariike!3 
1. De vereniging heeft ten doel het adviseren en het (doen) ondersteunen van 

organisaties en projecten ten behoeve van het Saamaka Marronmuseum in Suriname, 
en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 
alles in de ruimste zin van het woord. 

2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door: 
a. het uitvoeren van projecten met inzet van kennis en ervaring; 
b. het verkrijgen van financiering voor de uitvoering van de projecten; 
alsmede alle overige wettige middelen die ter bevordering van de doelstelling van de 
vereniging dienstig kunnen zijn. 

3. De vereniging heeft een algemeen belang, zal geen commerciële activiteiten 
ontplooien en is niet gericht op het maken van winst. 

ORGANISATIE 
Artikel 4 
1. De vereniging kent als organen: 

a. de algemene ledenvergadering; 
b. het bestuur. 
Daarnaast kunnen binnen de vereniging werkgroepen en commissies worden 
ingesteld. 
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LEDEN 
Artikels 
Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die de 
doelstelling van de vereniging onderschrijven. 
LEDEN; TOELATING 
Artikel 6 
1. Het bestuur besluit over de toelating van een lid. Bij niet-toelating als lid kan de 

algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. 
2. Een (rechts)persoon die lid wil worden van de vereniging moet zich schriftelijk als lid 

bij het bestuur aanmelden met de vermelding dat de doelstelling van de vereniging 
wordt onderschreven. Aan de aanvrager wordt door het bestuur schriftelijk bericht of 
hij als lid is toegelaten. 

3. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en (e-mail)adressen van alle leden 
zijn opgenomen. De leden zijn verplicht de hiervoor bedoelde gegevens, alsmede 
wijzigingen daarin, schriftelijk aan het bestuur op te geven. 

4. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar, tenzij de algemene ledenvergadering 
voorafgaand aan de overdracht daartoe toestemming heeft verleend. De bevoegdheid 
tot het verlenen van toestemming kan bij reglement of anderszins en al of niet onder 
voorwaarden worden toegekend aan het bestuur. 

5. Krachtens juridische fusie of juridische splitsing kan het lidmaatschap overgaan op 
een bij de juridische fusie of juridische splitsing betrokken verkrijgende rechtspersoon. 

LEDEN; EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP EN SCHORSING 
Artikel? 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door opzegging door het lid; 
b. door opzegging door de vereniging; 
c. door ontzetting; en 
d. in geval een natuurlijk persoon lid is, door het overlijden van dit lid en in geval 

van een rechtspersoon lid is, doordat hij ophoudt te bestaan. 
2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde 

van het boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een 
opzegtermijn van ten minste drie maanden. Indien een opzegging niet tijdig heeft 
plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende 
boekjaar. 

3. De vereniging draagt er zorg voor dat de leden de voor opzegging van het 
lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie 
wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op 
bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien de vereniging gebruik maakt van deze 
communicatiemiddelen. 

4. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan plaatsvinden met onmiddellijke 
ingang: 
a. indien redelijkerwijs van het lid niet kan worden gevergd het lidmaatschap te 

laten voortduren; 
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b. binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn 
verplichtingen zijn verzwaard, aan hem bekend is geworden of medegedeeld; 
het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. 
Deze opzeggingsbevoegdheid geldt niet indien het een wijziging betreft van de 
jaarlijkse bijdrage, een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen van 
het betreffende lid of de verplichtingen anderszins van het betreffende lid 
tegenover de vereniging worden verzwaard; 

c. binnen een maand nadat aan hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van 
de vereniging in een andere rechtsvorm, tot juridische fusie of tot juridische 
splitsing. 

5. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het bestuur en 
kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan 
het lid met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien een 
opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde 
van het eerstvolgende boekjaar. 

6. Opzegging door de vereniging kan plaatsvinden indien: 
a. het lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, niet volledig aan 

zijn verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan; 
b. het lid is ontbonden, failliet wordt verklaard of aan het lid surseance van 

betaling wordt verleend; 
c. het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door 

deze statuten aan het lidmaatschap worden gesteld; 
d. redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te 

laten voortduren. Deze rechtsgrond om het lidmaatschap te beëindigen kan in 
afwijking van het in lid 5 bepaalde leiden tot een beëindiging van het 
lidmaatschap met onmiddellijke ingang. 

7. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in 
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer 
het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
Ontzetting geschiedt door het bestuur. Het bestuur stelt het lid zo spoedig mogelijk 
schriftelijk van het besluit in kennis, met opgave van de redenen. 
Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving 
van het besluit in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de 
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, doch dient het lid voor 
het overige te voldoen aan alle verplichtingen voortvloeiend uit deze statuten, 
reglementen, besluiten van de vereniging en/of overeenkomsten met de vereniging, 
tenzij schriftelijk door het bestuur anders wordt bepaald. 
Een geschorst lid heeft toegang tot de ledenvergadering waarin het besluit tot 
schorsing wordt behandeld en is bevoegd daar over het woord te voeren. 

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse 
bijdrage voor dat boekjaar voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur 
anders besluit. 

9. Het bestuur kan een lid, dat handelt of nalaat in strijd met deze statuten, reglementen 
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of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, 
schorsen. Indien een lid is geschorst, dient de algemene ledenvergadering binnen drie 
maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontzetting van het lid dan wel tot 
opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in 
de vorige zin vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan 
slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden 
gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de algemene 
ledenvergadering het besluit tot handhaving heeft genomen. 

LEDEN; VERPLICHTINGEN 
Artikel 8 
1. De vereniging kan ten behoeve van haar leden rechten bedingen en ten laste van hen 

verplichtingen aangaan die bij het doel en de aard van de vereniging passen. 
2. De leden zijn verplicht zicht te houden aan de bepalingen van deze statuten, 

reglementen en richtlijnen van de vereniging, als ook aan besluiten die op grond van 
deze statuten, reglementen en richtlijnen zijn en worden genomen. 

3. De leden zijn verplicht om een jaarlijkse bijdrage te voldoen. De hoogte van de 
bijdrage wordt vastgelegd in een reglement. 

BESTUUR; SAMENSTELLING EN BENOEMING 
Artikel 9 
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste drie en ten 

hoogste zeven natuurlijke personen. 
2. De bestuurders worden door de algemene ledenvergadering benoemd, geschorst en 

ontslagen. Tot bestuurder zijn benoembaar zowel leden als niet-leden. 
3. De bestuurders worden benoemd voor maximaal vier jaren en kunnen één keer 

worden herbenoemd. Alleen in de gevallen dat de continuïteit in de bestuursopvolging 
moet kan worden gewaarborgd, kan de algemene ledenvergadering besluiten een 
bestuurder voor een derde keer te benoemen, ledere bestuurder wordt beoordeeld op 
basis van zijn functioneren. 

4. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. De 
functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden 
vervuld. 
Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan het bestuur besluiten tot 
(nadere) onderlinge verdeling van taken. De uitwerking hiervan kan in een reglement 
worden opgenomen. 

5. In vacatures in het bestuur wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures 
behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk 
een ledenvergadering bijeen te roepen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan 
de orde komt. 

6. Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben de 
bestuurders recht op een vergoeding voor de in redelijkheid gemaakte kosten. Deze 
vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. 

7. Jaarlijks beoordeelt het bestuur het functioneren van het bestuur en de bestuurders, 
evenals hun onderlinge functioneren. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, 
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kan worden uitgewerkt in een reglement. 
BESTUUR; SCHORSING, ONTSLAG, DEFUNGEREN EN ONTSTENTENIS 
ArtikeS 10 
1. De algemene ledenvergadering kan onder meer besluiten een bestuurder te schorsen 

of te ontslaan: 
a. indien hij niet naar behoren functioneert; 
b. in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van 

de vereniging worden geschaad. 
2. Indien een bestuurder is geschorst, dient de algemene ledenvergadering binnen drie 

maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de bestuurder dan 
wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als 
bedoeld in de vorige zin vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de 
schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten 
hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de 
algemene ledenvergadering het besluit tot handhaving heeft genomen. 

3. De bestuurder ten aanzien van wie wordt beraadslaagd over ontslag, schorsing en/of 
verlenging daarvan, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende 
ledenvergadering waarin zijn ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan aan de orde 
komt te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. 

4. Een bestuurder defungeert voorts: 
a. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn gehele 

vermogen; 
b. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; 
c. door zijn ontslag door de rechtbank; 
d. ingeval een lid bestuurder is, door het beëindigen van zijn lidmaatschap van de 

vereniging; 
e. door het overlijden van een bestuurder; 
f. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd. 

5. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, berust het bestuur 
tijdelijk bij de overblijvende bestuurders. 
Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder berust 
het bestuur tijdelijk bij één of meer door de algemene ledenvergadering - al dan niet 
uit zijn midden - aan te wijzen personen. De algemene ledenvergadering is bij 
ontstentenis of belet van alle bestuurders verplicht zo spoedig mogelijk in het bestuur 
te voorzien. 

BESTUUR; TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 
Artikel 11 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, behoudens beperkingen 

volgens de wet en deze statuten. 
2. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel 

en het belang van de vereniging. 
Het bestuur is zich bewust van de doelstelling van de vereniging, legt verantwoording 
af aan de algemene ledenvergadering en ziet erop toe dat middelen efficiënt en 
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effectief worden ingezet. 
3. Het bestuur is na voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, 

bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 
vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van 
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 
verbindt, voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van 
een ander verbindt. 
De voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering is niet vereist 
wanneer het vervreemden van registergoederen betreft die krachtens testamentaire 
beschikking of schenking door de vereniging zijn verkregen. 

4. Het bestuur verschaft de algemene ledenvergadering tijdig de gegevens die 
noodzakelijk zijn voor een goede taakuitoefening. Daarbij besteedt het bestuur 
bijzondere aandacht aan de risico's verbonden aan de activiteiten van de vereniging 
en de al dan niet hiermee verbonden rechtspersonen. 

BESTUUR; VERGADERING EN BESLUITVORMING 
Artikel 12 
1. Het bestuur vergadert ten minste twee keer per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter 

dan wel twee of meer bestuurders dit wenselijk acht(en). 
2. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan iedere bestuurder 

in opdracht van degene(n) die het houden van de vergadering heeft/hebben verlangd 
verzonden. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en 
de in de vergadering te behandelen onderwerpen. 

3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die 
van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling 
van de voorzitter van het bestuur, kan de termijn van oproeping worden verkort tot één 
dag, die van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. 

4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of 
afwezigheid door zijn plaatsvervanger, die dan ad hoc door de vergadering en alleen 
voor die vergadering wordt benoemd. 

5. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde andere 
bestuurder doen vertegenwoordigen. 

6. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door twee 
bestuurders ondertekend. 

7. In de vergadering heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. Voor 
zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten 
van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 
stemmen. Indien de stemmen staken omtrent een voorstel, dan wordt het voorstel op 
de agenda van de eerstvolgende bestuursvergadering geplaatst. Indien op deze 
vergadering opnieuw de stemmen staken omtrent dat voorstel dan is het betreffende 
voorstel verworpen. 

8. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuurders met 
inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van 
alle bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de 
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voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin 
geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een 
bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

9. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit 
schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel 
uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. 

10. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur, alsmede de 
eventuele onderlinge verdeling van taken, kan bij reglement geschieden dat dan wordt 
vastgesteld door het bestuur. 

BESTUUR; VERTEGENWOORDIGING 
Artikel 13 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet en deze statuten 

niet anders voortvloeit. 
2. 

3. 

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk 
handelende bestuurders. 
Ingeval van een tegenstrijdig belang tussen een bestuurder en de vereniging wordt de 
vereniging vertegenwoordigd door de andere bestuurder(s). In alle gevallen waarin 
één of meer bestuurders een tegenstrijdig belang hebben met de vereniging kan de 
algemene ledenvergadering één of meer personen aanwijzen om de vereniging te 
vertegenwoordigen. Dit kan ook de bestuurders) betreffen ten aanzien van wie zich 
een tegenstrijdig belang voordoet. 
Op het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in lid 3 van artikel 11 kan tegen derden 
een beroep worden gedaan. 

5. Krachtens besluit van het bestuur kan de vereniging aan één of meer bestuurders en 
ook aan andere personen een al dan niet doorlopende (beperkte) volmacht verlenen 
om de vereniging te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de 
vereniging met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. De volmacht wordt 
schriftelijk vastgelegd. 
Bestuurders aan wie krachtens deze statuten of op grond van een volmacht 
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit 
dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de 
betreffende rechtshandeling is besloten. 

ALG ESSfl ENE LEDENVERGADERING 
Artikel 14 
1. Alle bevoegdheden ten aanzien van de vereniging die niet wettelijk of bij deze statuten 

aan het bestuur zijn verleend komen toe aan de algemene ledenvergadering. 
2. Jaarlijks wordt ten minste één ledenvergadering gehouden binnen zes maanden na 

het einde van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn conform het 
bepaalde in artikel 18 lid 3. 
Op de jaarvergadering worden de volgende onderwerpen besproken: 
a. het jaarverslag; 
b. de vaststelling van de jaarrekening; 
c. de decharge van de bestuurder(s); 
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d. de benoeming van een accountant ingevolge artikel 18; 
e. het vervullen van eventuele vacatures in het bestuur; 
f. voorstellen van het bestuur of de leden, vermeld in de oproeping voor de 

vergadering als bedoeld in artikel 15 lid 4. 
LEDENVERGADERINGEN; BIJEENROEPEN LEDENVERGADERING 
Artikel 15 
1. Ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur 

dit wenselijk oordeelt of daartoe volgens de wet of deze statuten verplicht is. 
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het 

uitbrengen van een tiende gedeelte van het aantal stemmen in de 
ledenvergaderingen, is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een 
ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. Indien 
aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de 
verzoekers zelf tot het bijeenroepen van de ledenvergadering overgaan op de wijze 
als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één veel gelezen 
dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de 
leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. 

3. Het bijeenroepen van de ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling 
aan de vergaderingsgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag 
van oproeping en die van vergadering niet meegerekend, waarbij wordt gestreefd naar 
een termijn van veertien dagen zodat alle vergaderingsgerechtigden in de 
mogelijkheid worden gesteld zich goed te kunnen voorbereiden. 

4. Op de agenda worden geplaatst alle onderwerpen, die ingevolge deze statuten 
moeten worden behandeld of die het bestuur of ten minste één tiende deel van het 
totale aantal leden behandeld wenst te zien. 

LEDENVERGADERINGEN; TOEGANG TOT EN LEIDING VAN DE 
LEDENVERGADERING 
Artikel 16 
1. Toegang tot de ledenvergadering hebben alle leden met uitzondering van geschorste 

leden, bestuurders, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de 
algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. 

2. De ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of, bij diens 
afwezigheid, door een andere door het bestuur aan te wijzen bestuurder. Zijn geen 
bestuurders aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 

LEDENVERGADERINGEN; STEMRECHT EN BESLUITVORMING 
Artikel 17 
1. leder lid heeft één stem in de ledenvergadering, met uitzondering van geschorste 

leden. 
2. Stemgerechtigden kunnen het stemrecht ook uitoefenen door middel van een 

elektronisch communicatiemiddel. Voor het gebruik van een elektronisch 
communicatiemiddel is vereist dat de stemgerechtigde via het middel kan worden 
geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de vergaderingen en het 
stemrecht kan uitoefenen. Stemmen die voorafgaand aan de ledenvergadering geldig 
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worden uitgebracht worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de 
vergadering worden uitgebracht, mits die stemmen niet eerder dan op de dertigste 
dag vóór die van de vergadering zijn uitgebracht. 

3. leder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht 
verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste 
één lid als gevolmachtigde optreden. De volmacht kan ook elektronisch worden 
vastgelegd. 

4. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is 
voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen. 
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij 
verkiezing van personen, dan beslist het lot. 

5. Blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 
6. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de ledenvergadering worden 

gehouden. Zijn ter ledenvergadering uitgesproken oordeel over de uitslag van een 
stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, 
voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter 
onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan 
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de 
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. 

7. Van het ter ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door een door 
de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de 
eerstvolgende ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter 
van die vergadering ondertekend. 

BOEKJAAR EN JAARREKENING 
Artikel 18 
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Het bestuur stelt jaarlijks uiterlijk twee maanden voor einde van het lopende boekjaar, 

een begroting op voor het volgende boekjaar. 
3. Jaarlijks wordt ten minste één ledenvergadering gehouden en wel binnen zes 

maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de 
algemene ledenvergadering. In deze ledenvergadering brengt het bestuur zijn 
jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. 
Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter 
goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden 
ondertekend door alle bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van 
hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van 
de termijn kan iedere bestuurder van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen 
dat zij deze verplichtingen nakomen. 

4. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de 
algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een 
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accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan 
benoemt de algemene ledenvergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee 
leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de 
balans en de staat van baten en lasten met toelichting van het bestuur over het 
afgelopen jaar en brengt de algemene ledenvergadering verslag uit van haar 
bevindingen. 

5. De accountant dan wel de commissie onderzoekt de staat van baten en lasten met de 
toelichting. 

6. Het bestuur is verplicht aan de accountant respectievelijk de commissie ten behoeve 
van het onderzoek alle gevraagde inlichtingen te verschaffen, desgewenst de kas en 
de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te 
geven. 

7. Het bestuur zorgt ervoor dat de staat van baten en lasten met de toelichting vanaf de 
oproep voor de ledenvergadering, bestemd tot behandeling van de jaarrekening, ten 
kantore van de vereniging ter inzage liggen. De leden kunnen de stukken aldaar 
inzien en kosteloos een afschrift van verkrijgen. 

8. Goedkeuring van de staat van baten en lasten met de toelichting strekt niet tot 
verlening van decharge aan een bestuurder. De verlening van decharge behoeft een 
afzonderlijk besluit van de algemene ledenvergadering. 

9. Het bestuur is op grond van artikel 10 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven 
jaren lang te bewaren. 

MEERJARENBELEIDSPLAN EN VERANTWOORDING 
Artikel 19 
1 Het bestuur stelt een meerjarenbeleidsplan op. Het meerjarenbeleidsplan behoeft de 

goedkeuring van de algemene ledenvergadering. 
2. Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van het meerjarenbeleidsplan. 

Het bestuur stelt het meerjarenbeleidsplan zo nodig bij en verantwoordt bijstellingen in 
de eerstvolgende ledenvergadering. 

3. De wijze waarop het meerjarenbeleidsplan wordt opgesteld en eventueel bijgesteld 
kan nader worden uitgewerkt bij reglement dat wordt vastgesteld door de algemene 
ledenvergadering. 

4. De vereniging streeft een transparante verantwoording van haar beleid en activiteiten 
aan belanghebbenden na. 

REGLEMENTEN EN GOfiiyfSSStES 
Artikel 20 
1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement of andere 

reglementen vaststellen, wijzigen en opheffen waarin onderwerpen worden geregeld 
waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. 

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze 
statuten. 

3. Op besluiten tot vaststelling en wijziging van een reglement is het bepaalde met 
betrekking tot het besluit tot statutenwijziging van overeenkomstige toepassing. 
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4. Het bestuur is bevoegd één of meer commissies in te stellen. Alsdan worden de 
samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie bij reglement bepaald, 
welk reglement de goedkeuring van de algemene ledenvergadering behoeft. 

STATUTENWIJZIGING, JURIDISCHE FUSIE EN JURIDISCHE SPLITSING 
Artikel 21 
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene 

ledenvergadering, in een ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling 
dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping 
bedraagt ten minste veertien dagen. 

2. Zij die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de dag van 
de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging 
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage 
leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. 

3. Voor het besluit tot statutenwijziging is een volstrekte meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin ten minste de helft van de 
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in deze vergadering niet ten minste de 
helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, zal binnen veertien dagen na het 
houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen. 
In deze tweede vergadering kunnen ongeacht het ter vergadering aanwezige of 
vertegenwoordigde aantal leden besluiten over een zodanig voorstel met een 
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen worden genomen. 

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt, ledere bestuurder is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen 
verlijden. 

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de ledenvergadering 
alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot 
statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. 

6. Het bestuur dient een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en voor 
zover niet in die akte opgenomen een afschrift van de volledige statuten, zoals deze 
na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamers van 
Koophandel gehouden register. 

7. Het in dit artikel bepaalde geldt overeenkomstig voor het besluit tot juridische fusie en 
juridische splitsing. 

ONTBINDING EN VEREFFENING 
Artikel 22 
1. De vereniging wordt ontbonden: 

a. door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering met 
inachtneming van de vereisten als opgenomen in het vorige artikel; 

b. door haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de 
opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; en 

c. door de rechter of door een beschikking van de Kamers van Koophandel in de 
gevallen in de wet bepaald. 
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2. In het in lid 1 sub a bedoelde geval geschiedt de vereffening van de boedel van de 
vereniging door het bestuur of een door het bestuur aan te wijzen (rechts)persoon, 
tenzij door de algemene ledenvergadering een andere (rechts)persoon wordt 
aangewezen. 

3. 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 voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de 
vereniging uitgaan moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in 
liquidatie". De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar(s) 
bekende baten meer aanwezig zijn. 

4. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door de algemene vergadering 
aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige 
doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend 
het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. 

5. Gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden 
en andere gegevensdragers van de vereniging berusten onder degene, die daartoe 
door de algemene ledenvergadering of het bestuur is aangewezen. 

OVERGANGSBEPALING BOEKJAAR 
Artikel 23 
Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op eenendertig december tweeduizend 
dertien. Dit artikel en de koptekst daarvan vervallen na afloop van het eerste boekjaar van 
de vereniging. 
SLOTVERKLARINGEN 
Ten slotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld: 
1. Met ingang van heden de volgende personen de (eerste) leden van de vereniging -

met volledige rechtsbevoegdheid - zijn: 

in. 

IV. 

Paul Everard Maria van der Aa, geboren te 's-Hertogenbosch op vijfentwintig 
december negentienhonderd vijfenvijftig; 
Humphrey Rietveld Schmidt, geboren te Distrikt Suriname (Suriname) op vijf 
december negentienhonderd vierenvijftig; 
Henrica Gerarda Maria Bartelsman, geboren te Bloemendaal op vier augustus 
negentienhonderd éénenvijftig; 
Homme Jan Peter Delea, geboren te 't Zandt op negenentwintig oktober 
negentienhonderd zesenzeventig; 
Vinije Haabo, geboren te distrikt Brokopondo (Suriname) op vier april 
negentienhonderd éénenzeventig; 
Jan Peter ter Horst, geboren te Amersfoort op negenentwintig januari 
negentienhonderd zesenvijftig; 
Cornelia Antoinetta Maria Spoor, geboren te Zaltbommel op tweeëntwintig 
november negentienhonderd drieën veertig; 
Geeske Verbree, geboren te Abcoude op één juni negentienhonderd 
zesenveertig; 

ix. Jelle Thomas de Vries, geboren te Amsterdam op achtentwintig augustus 

VI. 

VII. 

VIII. 
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negentienhonderd zesenzestig; 
x. Remie Siegfried Waandels, geboren te district Boven Suriname (Suriname) op 

vierentwintig december negentienhonderd negenenveertig; en 
xi. Madeleine Amelia Susanna Margrieta Henriette Witmaar, geboren te 

Amsterdam op vijftien mei negentienhonderd vierenvijftig. 
Met ingang van heden bestaat het bestuur van de vereniging uit de volgende 
personen: 

Vinije Haabo, als voorzitter; 
Geeske Verbree, voornoemd, als secretaris; 
Remie Siegfried Waandels, voornoemd, als penningmeester; 
Homme Jan Peter Delea, voornoemd, als bestuurslid; en 
Paul Everard Maria van der Aa, voornoemd, als bestuurslid. 

ii. 

v. 
v. 

SLOTAKTE 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 
Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. 
De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon 
meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen 
die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig 
van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte 
voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die 
gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de 
verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. 
(w.g. de verschenen persoon en de notaris). 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
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