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Dossiernummer NWE/95530.01 

 

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 

 

Vandaag, @, verschenen voor mij, mr. Rogier Maarten Lukas, notaris te Dalfsen: 

1. de heer Johannes Gerardus Sibelt, geboren te Dalfsen op zeventien februari 

negentienhonderd tweeënvijftig, wonende te 7721 DH Dalfsen, Westerhof 12; en 

2. de heer Klaas Kijk in de Vegte, geboren te Dalfsen op veertien september 

negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 7721 KV Dalfsen, Schoutlaan 22, 

te dezen handelende als voorzitter respectievelijk penningmeester van de vereniging: 

Historische Kring Dalfsen, statutair gevestigd te Dalfsen, met adres 7721 BR 

Dalfsen, Ruigedoornstraat 108, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 

40062383, (hierna te noemen: de vereniging) en als zodanig bevoegd om deze akte 

te ondertekenen. 

De verschenen personen verklaarden vooraf als volgt: 

INLEIDING 

1. De algemene ledenvergadering van de vereniging heeft op @zevenentwintig 

maart tweeduizend drieëntwintig besloten de statuten van de vereniging te 

wijzigingen. 

2. Van dit besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van de algemene 

ledenvergadering. 

3. De statuten van de vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij akte op negen juli 

negentienhonderd negenennegentig verleden voor mr. E. Fikkert, destijds notaris 

te Dalfsen. 

STATUTENWIJZIGING 

Ter uitvoering van genoemd besluit verklaarden de verschenen personen de statuten 

van de vereniging zodanig te wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt:  

NAAM EN ZETEL 

Artikel 1 

1.  De vereniging draagt de naam “Historische Kring Dalfsen”. Zij is gevestigd in 

de gemeente Dalfsen. 

2.  De vereniging is opgericht op achttien mei negentienhonderd tweeënnegentig. 

DOEL 

Artikel 2 

1. De vereniging stelt zich ten doel het uitdragen van de geschiedenis van Dalfsen, 

Lemelerveld, Hoonhorst en Oudleusen, én alles wat daar tussen ligt, om zo de 

belangstelling van de inwoners en andere betrokkenen voor die geschiedenis te 

bevorderen. 

2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

 a.  het uitgeven van het verenigingsorgaan “Rondom Dalfsen”; 

 b.  het verzamelen, bewerken, beheren, onderzoeken en toegankelijk maken van 

informatie, op alle mogelijke gegevensdragers, in de vorm van documenten, 

foto’s, films, verhalen, gesprekken en materialen; 

 c.  het publiceren en vertellen, zowel schriftelijk, mondeling als digitaal, van 

verhalen, artikelen, gegevens en beelden uit de geschiedenis van het gebied 

en het houden van en deelnemen aan bijeenkomsten met historie als 

onderwerp; 

 d.  het in stand houden van een bloeiende, kennisrijke, zelfstandige en financieel 

gezonde vereniging met een goed geëquipeerd en zelf beheerd historisch 

centrum; 
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 e.  het samenwerken met andere organisaties, die een doel van gelijke strekking 

nastreven en dat doel op overeenkomstige wijze trachten te bereiken; en 

 f.  het samenwerken met de gemeente Dalfsen. 

LIDMAATSCHAP 

Artikel 3 

De vereniging kent: 

a.  leden; 

b.  ereleden; en 

c.  sponsoren/donateurs. 

Artikel 4 

1.  Leden zijn natuurlijke personen die belangstellen in het doel van de vereniging en 

als zodanig – na schriftelijke aanmelding – door het bestuur, dan wel door een 

besluit van de algemene ledenvergadering, zijn toegelaten. 

2.  Een ieder die als lid van de vereniging wordt toegelaten en ingeschreven in het 

ledenregister, ontvangt een bewijs van lidmaatschap. De statuten en het 

huishoudelijk reglement zijn te allen tijde in te zien bij de secretaris; op 

schriftelijk verzoek van een lid kunnen deze documenten digitaal of op papier 

worden toegezonden. 

3.  Bij niet-toelating van een lid kan de betrokkene binnen een maand na weigering 

door het bestuur in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering, die alsnog tot 

toelating kan besluiten. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij het 

bestuur. 

4. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden 

zijn opgenomen. Ieder lid is verplicht zijn adres, alsmede wijzigingen daarin 

onverwijld schriftelijk of langs elektronische weg aan de vereniging op te geven. 

Met het oog op een snelle en eenvoudige bereikbaarheid van de leden, is ieder lid 

verplicht opgave te doen van andere communicatiemiddelen, zoals emailadres en 

telefoonnummer, mits dit lid beschikt over deze communicatiemiddelen. 

Artikel 5 

1.  Tot erelid kunnen door de algemene ledenvergadering worden benoemd leden, die 

zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. 

2.  Ereleden worden op voordracht van het bestuur of op voordracht van tenminste 

tien (10) leden, door de algemene ledenvergadering met twee/derde meerderheid 

van de geldig uitgebrachte stemmen benoemd. 

3.  Ereleden kunnen gevraagd of ongevraagd de algemene ledenvergadering en/of 

het bestuur van advies dienen over zaken de vereniging betreffend. 

Artikel 6 

Sponsoren/donateurs zijn natuurlijke en rechtspersonen, die de vereniging steunen 

met een jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Nadere regelingen omtrent vrijwillige bijdragen 

geschieden bij huishoudelijk reglement. 

Artikel 7 

1.  Het lidmaatschap/erelidmaatschap eindigt: 

     a.  door de dood van het lid; 

     b.  door de opzegging door het lid; 

     c.  door opzegging door de vereniging; 

     d.  door ontzetting. 

2.  Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden per einde van 

een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met in achtneming van een 

opzeggingstermijn van ten minste vier weken. 

 Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loop het lidmaatschap door 

tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. 
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 Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen: 

 a.  indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 

laten voortduren; 

 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, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en 

verplichtingen; 

 c.  binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van 

de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. 

3.  Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur kan per einde van het lopende 

boekjaar worden gedaan: 

 - wanneer een lid, na daartoe tweemaal schriftelijk te zijn aangemaand, op één 

oktober niet volledig aan zijn 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 gelden. 

 De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. 

 Indien 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. 

4.  Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid 

in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of 

wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting 

geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in 

kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één 

maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene 

ledenvergadering. 

 Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

 Een geschorst lid heeft geen stemrecht. De algemene ledenvergadering kan 

slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit genomen met 

een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte 

stemmen. 

5.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse 

bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders 

beslist. 

6. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of 

besluiten van de verenging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, 

schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) 

maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene 

ledenvergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande “beroep” is van 

overeenkomstige toepassing. 

Artikel 8 

De leden en de ereleden zijn verplicht zich te allen tijde te houden aan de statuten en 

het huishoudelijk reglement, de besluiten van de algemene ledenvergadering en 

aanwijzingen van het bestuur. 

BOEKJAAR, JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING 

Artikel 9 

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 
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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. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel 

binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze 

termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering 

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 baten en lasten met 

een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze 

stukken worden ondertekend door de bestuursleden; 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 in rechte vorderen van de 

gezamenlijke bestuurders 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 

accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan 

benoemt de algemene ledenvergadering jaarlijks een kascommissie bestaande uit 

twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. Jaarlijks wordt één lid 

van de commissie door een nieuw lid vervangen. 

 De kascommissie onderzoekt de in lid 3 bedoelde stukken en brengt aan de 

algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. 

 Het bestuur is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek 

alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en 

de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te 

geven. 

5. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van de balans en de staat van 

baten en lasten met toelichting gebeurt na nadat is kennisgenomen van het 

verslag van de kascommissie. Deze goedkeuring strekt het bestuur tot decharge 

voor alle handelingen die uit die stukken blijken. 

6. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. 

7. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier 

gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere 

gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging 

geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens 

gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd 

leesbaar kunnen worden gemaakt. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Artikel 10 

1.  Eenmaal per verenigingsjaar, doch uiterlijk voor één juli, wordt te Dalfsen een 

gewone algemene ledenvergadering door het bestuur uitgeschreven (de 

jaarvergadering). 

2.  In de jaarvergadering komt in ieder geval aan de orde: 

 a.  de verkiezing van bestuursleden; 

 b. het financieel jaaroverzicht en het verslag van de kascommissie; 

 c. de instelling van een nieuwe kascommissie; 

 d. het jaarverslag over het door het bestuur in het afgelopen verenigingsjaar 

gevoerde beleid; 

 e. de hoogte van de contributie; en 

 f. de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar. 

3.  Bijzondere algemene ledenvergaderingen worden gehouden: 
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 a.  wanneer het bestuur daartoe besluit; of 

 b.  wanneer tenminste een/tiende van het aantal leden de wens daartoe 

schriftelijk aan het bestuur kenbaar maakt, met opgave en toelichting van de 

onderwerpen, die men behandeld wil zien. De bijzonder algemene 

ledenvergadering moet dan gehouden worden binnen één maand na 

ontvangst van het verzoek. Als dit niet gebeurt hebben de aanvragers het 

recht de bijzondere algemene ledenvergadering zelf bijeen te roepen. Een 

aldus bijeen geroepen vergadering benoemt zelf haar voorzitter en secretaris. 

Artikel 11 

De algemene ledenvergadering wordt aangekondigd door een schriftelijke oproep met 

vermelding van de agenda aan alle leden, ereleden en sponsoren/donateurs, dit 

tenminste tien (10) dagen tevoren. De oproep tot het bijwonen van de algemene 

ledenvergadering kan eveneens geschieden door een langs elektronische weg 

toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat het lid voor dit 

doel aan de vereniging bekend heeft gemaakt, mits het lid met deze wijze van 

oproeping heeft ingestemd. 

Artikel 12 

1.  Toegang tot de gewone of bijzondere algemene ledenvergadering – alsmede recht 

van toegang tot feesten, plechtigheden en overige activiteiten van de vereniging – 

hebben leden, ereleden en sponsoren/donateurs, met het recht om het woord te 

voeren, met uitzondering van hen die geschorst zijn. Geschorste leden hebben 

echter wel toegang en het recht om het woord te voeren tijdens de behandeling 

van het agendapunt waarin hun royement aan de orde komt. 

2.  Alleen leden hebben stemrecht en actief en passief kiesrecht, met inachtneming 

van artikel 17, lid 1. Sponsoren en donateurs hebben noch stemrecht, noch 

kiesrecht. 

3. Ieder lid heeft één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd 

lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot 

uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee 

personen als gevolmachtigde optreden. Aan de eis van schriftelijkheid van de 

volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. 

4.  Stemgerechtigde leden kunnen in de algemene vergadering hun stemrecht 

uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Het bestuur 

kan hieraan nadere voorwaarden verbinden of besluiten dat deze mogelijkheid 

voor een bepaalde algemene vergadering niet wordt geboden.  

5.  Voor de toepassing van het stemmen door middel van een elektronisch 

communicatiemiddel draagt het bestuur ervoor zorg dat de stemgerechtigde via 

het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks 

kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, kan deelnemen aan de 

beraadslaging en het stemrecht kan uitoefenen. 

6.  Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch 

communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet eerder dan op de dertigste 

dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde 

van de vergadering worden uitgebracht. 

7.  Onverminderd het stemrecht als lid van de vereniging hebben bestuursleden in de 

algemene vergadering een raadgevende stem. 

Artikel 13 

1.  Alle besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen en alle 

benoemingen gedaan bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen, voor zover in de wet of in deze statuten niet anders is bepaald. 

2.  Blanco, of onleesbare stembriefjes worden geacht ongeldig te zijn. 
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3.  Besluiten worden van kracht door hamerslag van de voorzitter. 

Artikel 14 

1.  De voorzitter bepaalt, na peiling bij de aanwezige leden, de wijze waarop de 

stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden. 

2.  Over zaken wordt mondeling dan wel door handopsteken gestemd. Bij het staken 

der stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. 

3.  Over personen kan schriftelijk worden gestemd. Bij het staken der stemmen wordt 

een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal 

van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen. Komen ten gevolge van een 

gelijk aantal stemmen meerdere personen in aanmerking, dan heeft alleen tussen 

die personen een herstemming plaats. 

 Wanneer alsdan de stemmen staken, beslist het lot. 

Artikel 15 

Onderwerpen, niet op de agenda vermeld, kunnen slechts worden behandeld nadat de 

algemene ledenvergadering daartoe toestemming heeft verleend. Stemming over deze 

onderwerpen is echter uitgesloten. 

Artikel 16 

1.  De voorzitter leidt de algemene ledenvergadering en verleent het woord in de 

volgorde waarin het gevraagd is. Hij is gerechtigd een spreektijd toe te kennen en 

eveneens een spreker die de orde verstoort, het woord te ontnemen en deze te 

gelasten de algemene ledenvergadering terstond te verlaten. 

 Voorts kan hij de vergadering in het belang van de orde schorsen of verdagen. 

2.  Bij afwezigheid van de voorzitter treedt één der andere bestuursleden – door het 

bestuur aan te wijzen – als voorzitter op. 

HET BESTUUR 

Artikel 17 

1. Het bestuur van de vereniging wordt door de algemene ledenvergadering uit de 

meerderjarige leden benoemd. 

2. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf (5) leden, waaronder een 

voorzitter, een secretaris en een penningmeester, en tenminste twee leden. 

 De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast. 

3. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie gekozen; het 

bestuur verdeelt de overige functies onderling. 

4. De bestuursleden worden in principe gekozen voor de tijd van vier jaar; zij treden 

af volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden, met als 

uitgangspunt, dat in een jaar óf de voorzitter, óf de secretaris óf de 

penningmeester aftredend is. Het bestuurslid dat in een tussentijdse vacature is 

gekozen, neemt in beginsel in het systeem van aftreden de plaats in van zijn 

voorganger. 

 De aftredende bestuursleden zijn terstond en onbeperkt herkiesbaar. 

5. Men bedankt voor zijn bestuurslidmaatschap door schriftelijke kennisgeving aan 

het bestuur. 

Artikel 18 

1. De verkiezing van bestuursleden vindt plaats in een gewone of bijzondere 

algemene ledenvergadering en geschiedt zo mogelijk uit meer kandidaten dan er 

vacatures in het bestuur zijn. De verkiezing geschiedt uit een voordracht van het 

bestuur en/of tenminste tien leden. 

2. Het bestuur kan een bindende voordracht voor een bestuursfunctie doen die, 

alleen door een twee derde meerderheid van stemmen, in de algemene 

ledenvergadering ongedaan kan worden gemaakt.  
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3. De leden hebben het recht kandidaten afzonderlijk dan wel een kandidaatsbestuur 

in zijn geheel, tot uiterlijk driemaal vierentwintig uur voor de aanvang van de 

gewone of bijzondere algemene ledenvergadering voor te stellen. 

4. De kandidatuur moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en ondertekend 

zijn door tenminste tien leden. 

5. Voor de geldigheid van een kandidatuur is de schriftelijke toestemming van de 

desbetreffende persoon vereist. 

 Ieder lid is slechts gerechtigd één kandidatuur voor één en dezelfde functie met 

zijn handtekening te ondersteunen. In geval van overtreding van deze bepaling 

worden zijn handtekeningen als niet-geplaatst beschouwd. 

Artikel 19 

1. Aan het bestuur komen alle bevoegdheden toe met uitzondering van die 

handelingen als zodanig vermeld in de statuten. Het bestuur draagt zorg voor de 

handhaving van de wet, van de statuten en het huishoudelijk reglement. 

 Het bestuur voert de besluiten van de algemene ledenvergadering uit en behartigt 

de verdere belangen van de vereniging in de ruimste zin.  

2. Het bestuur maakt afspraken over het voeren van een goed financieel beleid en 

legt deze in een bestuursbesluit vast. Dit besluit is voor leden ten allen tijde bij de 

secretaris op te vragen. Deze stuurt, desgevraagd, binnen twee weken dit besluit 

schriftelijk op. 

3. Indien het aantal bestuursleden echter beneden het aantal vijf is gedaald, blijft 

het bestuur bevoegd. 

Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk – in ieder geval binnen twee maanden 

na de ontstane vacature(s) – een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin 

in de ontstane vacature(s) wordt voorzien. In andere gevallen benoemt de 

eerstvolgende algemene ledenvergadering een opvolger. 

4.  De bestuursleden kunnen elkaar zo nodig in hun bestuursfunctie vervangen, 

zonder dat hierdoor de verantwoordelijkheid wordt overgedragen. 

5.  Het bestuur en ieder bestuurslid is steeds aan de algemene ledenvergadering 

rekening en verantwoording verschuldigd en kan door haar worden ontslagen. 

 Ontslag van een bestuurslid door de algemene ledenvergadering kan plaatsvinden 

indien: 

a. hij in strijd met de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement en/of 

besluiten van de vereniging handelt; 

b. hij de belangen van de vereniging niet naar behoren behartigt. 

6. Het bestuurslidmaatschap eindigt met onmiddellijke ingang: 

a. bij overlijden van het bestuurslid; 

b. bij beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging van het bestuurslid; 

c. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn 

aftreden volgens het rooster van aftreden. 

7. In geval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders zijn de 

overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder met het gehele 

bestuur belast. In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders berust het 

bestuur van de vereniging tijdelijk bij een door de algemene vergadering, al dan 

niet uit zijn midden, daartoe aangewezen persoon. 

 Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders zonder dat een persoon is 

aangewezen die tijdelijk met het bestuur is belast, of in het geval die persoon niet 

in staat is of weigert het bestuur tijdelijk op zich te nemen, zal ieder lid het recht 

hebben om een algemene vergadering bijeen te roepen om een bestuurder te 

benoemen of een persoon aan te wijzen die in staat en bereid is het bestuur 

tijdelijk op zich te nemen. 
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Artikel 20 

1. Bij stemmingen in het bestuur brengt elk bestuurslid één stem uit; stemmen bij 

volmacht wordt niet toegestaan. 

2. Als de stemmen staken kan het bestuur besluiten de stem van de voorzitter 

doorslaggevend te laten zijn. 

3. Een bestuurder die bij een voorgenomen besluit een tegenstrijdig belang heeft, 

meldt dit onverwijld aan de overige bestuurders. Een bestuurder neemt niet deel 

aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een tegenstrijdig belang 

heeft. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, dan wordt 

het besluit genomen door de algemene ledenvergadering.  

4. Het bestuur neemt geen besluiten als niet tenminste drie leden aanwezig zijn. Van 

deze drie dient in elk geval de voorzitter en/of de penningmeester aanwezig zijn. 

De rol van de voorzitter wordt indien deze afwezig is ingenomen door de 

plaatsvervangend voorzitter. 

5. In het geval van een vacature binnen het bestuur als gevolg van aftreden, 

terugtreden of overlijden worden de taken van dit bestuurslid binnen een maand 

verdeeld over de overige bestuursleden. 

6. Bij langdurige afwezigheid van een bestuurslid verdeelt het bestuur binnen een 

maand na de constatering de taken over de andere bestuursleden. 

 Hiervan is sprake als een bestuurslid gedurende meer dan twee aaneengesloten 

maanden geen bestuurswerk kan verrichten. Het bestuur kan zich daarbij laten 

bijstaan door een extern deskundige. 

7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid 

zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden in de 

gelegenheid worden gesteld aan deze besluitvorming deel te nemen. 

Artikel 21 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen 

met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de 

penningmeester. 

3. Het bestuur kan schriftelijk volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden 

alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te 

vertegenwoordigen. 

Artikel 22 

1.  Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van 

zijn taak te doen uitvoeren door personen, commissies of werkgroepen, die door 

het bestuur als zodanig worden benoemd en ontslagen. 

2.  Het bestuur is bevoegd zich zo nodig door deskundigen te laten bijstaan. 

Artikel 23 

Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, 

bevoegd te besluiten tot: 

a. het aangaan van overeenkomsten inzake het huren, verhuren, kopen, 

vervreemden of bezwaren van registergoederen 

b. het sluiten van overeenkomsten waarbij aan de vereniging leningen worden 

verstrekt; 

c. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt; 

d. het uitlenen van gelden van de vereniging. 

GELDMIDDELEN 

Artikel 24 
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1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit: contributies van de leden, bijdragen 

van de sponsoren/donateurs, inkomsten door de vrije verkoop van het 

verenigingsorgaan en andere gegevensdragers, van overbodige materialen, 

alsmede door verkrijgingen krachtens erfstellingen, legaten en schenkingen, 

subsidies, rente en andere inkomsten en/of toevallige baten. 

2. Schenkingen en legaten kunnen slechts worden aanvaard indien en voor zover 

daaraan geen bezwarende voorwaarden en bepalingen zijn verbonden, met 

uitzondering van die betreffende eventueel verschuldigde schenkings- casu quo 

successierechten en de op die schenking/dat legaat vallende kosten. 

Erfstellingen/nalatenschappen kunnen slechts worden aanvaard onder het 

voorrecht van boedelbeschrijving. 

Artikel 25 

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die bij 

besluit van de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld; de contributie van 

de leden, sluit tevens het ontvangen van het verenigingsorgaan in. 

2. Ereleden betalen in beginsel geen contributie en ontvangen het verenigingsorgaan 

kosteloos. 

3. In bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd, maar niet verplicht, gehele of 

gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse 

contributie te verlenen. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 26 

1. Een huishoudelijk reglement van de vereniging wordt vastgesteld door het bestuur 

en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. 

2. Een huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met 

de wet of deze statuten. 

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 27 

1. Deze statuten kunnen slechts gewijzigd worden door de algemene 

ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig 

uitgebrachte stemmen. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen, indien 

de oproep voor de algemene ledenvergadering tenminste een maand tevoren 

schriftelijk aan de leden en ereleden is gedaan en in de oproeping tot de 

vergadering is vermeld dat statutenwijziging wordt voorgesteld. Een afschrift van 

het voorstel moet tenminste dertig dagen voor de vergadering tot na afloop van 

de vergaderingsdag, op een daartoe geschikte plaats voor de leden en ereleden 

ter inzage hebben gelegen. 

2. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is 

opgemaakt. 

3. 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 in het handelsregister ten kantore van de 

Kamer van Koophandel. 

ONTBINDING EN VEREFFENING 

Artikel 28 

1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen in een 

algemene ledenvergadering, waarin tenminste de helft van het aantal leden 

aanwezig is, met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte 

stemmen. Is minder dan de helft der bovenbedoelde leden aanwezig, dan wordt 

binnen een maand na de eerste vergadering een tweede algemene 
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ledenvergadering gehouden. In deze vergadering beslist twee/derde meerderheid 

van de aanwezige leden. 

2. Een besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen, indien de oproep voor de 

eerste algemene ledenvergadering, als bedoeld in lid 1, tenminste een maand 

tevoren schriftelijk aan de leden, ereleden en sponsoren/donateurs is gedaan. 

Indien een tweede vergadering als bedoeld in lid 1 noodzakelijk is, dan zal de 

oproep als vorenbedoeld, tenminste veertien dagen tevoren worden gedaan. 

Artikel 29 

1. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het 

bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer andere personen 

daarvoor worden aangewezen. 

2. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het 

besluit tot ontbinding lid waren, doch zal worden overgedragen aan volledige 

rechtsbevoegdheid bezittende verenigingen met een cultureel doel en/of volledige 

rechtsbevoegdheid bezittende verenigingen, die zich ten doel stellen de belangen 

van de gemeente te behartigen. 

 Bij besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo 

vastgesteld. 

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 en het huishoudelijke reglement voor zover mogelijk van kracht. In 

stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam 

worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”. 

4. Na afloop van de vereffening worden de boeken en bescheiden van de ontbonden 

vereniging gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn bewaard door de 

jongste vereffenaar, tenzij door de algemene ledenvergadering een andere 

bewaarder is aangewezen. 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 30 

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, 

die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 

Artikel 31 

Beslissingen in alle zaken waarin bij de wet, statuten of de reglementen niet is 

voorzien, berusten bij het bestuur. 

Artikel 32 

De vereniging aanvaardt, behoudens de aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen 

enkele aansprakelijkheid van welke schade dan ook aan personen of zaken ontstaan. 

Artikel 33 

Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan bij brief, e-mail of bij boodschap die 

via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan 

worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan 

worden vastgesteld. 

SLOT 

WAARVAN AKTE is verleden te Dalfsen op de datum die in het hoofd van deze akte is 

vermeld. 

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen medegedeeld en 

toegelicht.  

De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van de akte te hebben 

kennis genomen en daarmee in te stemmen.  

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de 

verschenen personen en mij, notaris. 
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