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STATUTENWIJZIGING

Vandaag, vijf september tweeduizend zeventien, verschijnen voor mij,
Mr. Dieter Ewold van Riel, notaris gevestigd te Nijmegen:
1. mevrouw Amanda de Lannoy, wonende te 6542 SM Nijmegen, Vlietstraat 34 K,
geboren te Amsterdam op zevenentwintig september negentienhonderd
vijfennegentig, paspoort nummer NV7D1FHJ6, geldig tot tien juli tweeduizend
zevenentwintig, ongehuwd en geen geregistreerd partner
2. de heer Frank Steven Wright, kantooradres 6524 BR Nijmegen, Johannes
Vijghstraat 2, geboren te Molenhoek op negenentwintig oktober negentienhonderd
negenentachtig, handelend als schriftelijk gevolmachtigde van mevrouw Lois Anna
Maria Machelessen, wonende te 5632 TK Eindhoven, Baristraat 26, geboren te
Eindhoven op drie mei negentienhonderd zevenennegentig, paspoort nummer
NXP5H65B5, geldig tot twintig mei tweeduizend vijfentwintig, ongehuwd en geen
geregistreerd partner;
3. de heer Ibrahim Alaoui, wonende te 6523 PB Nijmegen, Groesbeekseweg 351
A138, geboren te Maastricht op twee oktober negentienhonderd vierennegentig,
paspoort nummer NT03KJR94, geldig tot acht december tweeduizend zesentwintig,
ongehuwd en geen geregistreerd partner;
comparante sub 1, volmachtgever sub 2 en comparant sub 3 handelend als
respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van de vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid: Vereniging USA Nijmegen, statutair gevestigd te Nijmegen,
Erasmusplein 1 7 . 02, postcode 6525 HT, ingeschreven in het register van de Kamer
van Koophandel onder nummer 09159209.
Premisse
De comparanten, handelend als gemeld, gaven vooraf te kennen: De vereniging is
opgericht per tweeëntwintig maart tweeduizend zes. Bij akte op negentien november
tweeduizend negen verleden voor mr. R.H.Y. van Mourik, notaris ter standplaats
Nijmegen, zijn de statuten van de vereniging vastgelegd. In de algemene
ledenvergadering der vereniging gehouden te Nijmegen op veertien december
tweeduizend zestien is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen. In deze
vergadering zijn de voorzitter, secretaris en penningmeester gemachtigd om bij de akte
van statutenwijziging, hetzij in persoon, hetzij bij gemachtigde, te compareren.
Ter uitvoering hiervan verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, de statuten
van de vereniging als volgt gewijzigd vast te stellen:
Naam en zetel
Artikel 1
1.1.
De vereniging draagt de naam:
UNIVERSITAIRE STUDIEVERENIGING AMERIKANISTIEK NIJMEGEN.
1.2.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen.
Doel
Artikel 2
2.1. De vereniging heeft ten doel het stimuleren van sociale cohesie tussen en het
bevorderen van de academische vorming van studenten van de opleiding Engelse Taal
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en Cultuur, specialisatie Amerikanistiek, aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en
aan eenieder die met het voorafgaande affiniteit heeft.
2.2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het organiseren van activiteiten en het daarbij stimuleren van leden om zoveel
mogelijk hieraan deel te nemen;
b. het in het leven roepen van werkgroepen en commissies;
c. de samenwerking met andere faculteits- studenten- en studieverenigingen en –
organisaties te bevorderen;
d. alle overige ten dienst staande middelen te benutten.
Lidmaatschap
Artikel 3
3.1. De vereniging kent gewone leden, ereleden, bijzondere leden en alumnileden.
3.1.1 Gewone leden zijn leden die studeren aan de Radboud Universiteit of de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, of dat tot uiterlijk een jaar voor aanvang van het
academisch jaar nog deden;
3.1.2 Bijzondere leden zijn leden die niet studeren aan de Radboud
Universiteit of Hogeschool van Arnhem en Nijmegen;
3.1.3 Ereleden zijn leden die zich hebben onderscheiden door hun bijzondere
verdiensten jegens de vereniging. De algemene ledenvergadering besluit over de
toekenning van het erelidmaatschap op voorstel van het bestuur of ten minste
een / tiende der leden der vereniging;
3.1.4 Alumnileden zijn leden die de studie Engelse Taal en Cultuur, Amerikanistiek, of
aanverwante master aan de Radboud Universiteit succesvol hebben afgerond.
3.2. Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn.
3.3. Bij niet-toelating door het bestuur als lid kan de algemene ledenvergadering
alsnog tot toelating besluiten.
3.4. Het bestuur van de vereniging houdt een ledenregister bij. Leden zijn zelf
verantwoordelijk om het bestuur op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen.
3.5. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om
door erfopvolging te worden verkregen.
Schorsing
Artikel 4
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode die loopt tot aan de
eerstvolgende algemene ledenvergadering, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt
met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang
van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is
geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
Einde lidmaatschap
Artikel 5
5.1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid;
b. door overlijden van het lid;

2

c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
5.2. Het verenigingsjaar loopt vanaf één september tot en met eenendertig augustus het
jaar daaropvolgend.
5.3.Ten aanzien van opzegging door een lid gelden de volgende bepalingen
5.3.1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden
tegen het einde van een verenigingsjaar. Dit geschiedt door schriftelijke kennisgeving,
welke voor de eerste september in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is
verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een
opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van
het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
5.3.2. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen
binnen een maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere
rechtsvorm of tot fusie of splitsing is medegedeeld.
5.4. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan tegen het einde van
het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur, met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste drie weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling
schriftelijk te zijn aangemaand, niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens
de vereniging, casu quo aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het
lidmaatschap gesteld mochten worden, heeft voldaan. Opzegging door het bestuur kan
onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren. Opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).
5.5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of heeft
gehandeld of wanneer het desbetreffende lid de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt of heeft benadeeld. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het
betrokken lid onverwijld van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De
betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te
gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene ledenvergadering tot ontzetting
zal moeten worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte
van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
5.6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de
reden of oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de bijdrage van het lopende
verenigingsjaar voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders
besluit.
5.7. Een lid kan door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van een
besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden op basis
van deze statuten worden verzwaard, te zijnen opzichte niet uitsluiten. Dit laat onverlet
de mogelijkheid van opzegging volgens lid 3 van dit artikel.
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Geldmiddelen
Artikel 6
6.1. Ten aanzien van de geldmiddelen geldt:
6.1.1. De geldmiddelen van de vereniging kunnen onder andere worden
gevormd door:
- contributies van leden;
- omslagen;
- donaties;
- subsidies;
- sponsorgelden;
- erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen.
6.1.2.Nalatenschappen worden door de vereniging slechts aanvaard onder
het voorrecht van boedelbeschrijving.
6.2. Ten aanzien van de contributie geldt:
6.2.1 Gewone leden, bijzondere leden en alumnileden betalen contributie
zoals vastgesteld in het huishoudelijk reglement.
6.2.2 Ereleden betalen geen contributie.
6.2.3 Bovendien betalen alle leden, met uitzondering van de ereleden, de door
de algemene ledenvergadering vastgestelde omslagen betreffende eventuele bijzondere
activiteiten of onvoorziene uitgaven, voor zover die door de algemene ledenvergadering
vooraf zijn goedgekeurd op basis der begroting of anderszins; deze mogen op jaarbasis
niet hoger zijn dan de contributie.
Bestuur
Artikel 7
7.1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, met inachtneming van
het bepaalde in artikel 8.
7.2. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. Het aantal
bestuurders wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Indien het aantal
bestuurders is gedaald beneden het minimum, blijft het bestuur toch bevoegd zolang ten
minste twee bestuursleden in functie zijn. Het bestuur is verplicht te bevorderen dat het
bestuur zo spoedig mogelijk weer overeenkomstig deze statuten is samengesteld.
7.3. De bestuurders worden door de algemene ledenvergadering benoemd. Niet-leden
kunnen niet tot bestuurslid worden benoemd.
7.4. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van maximaal één
bestuursjaar. Het bestuursjaar begint bij de bestuurswissel en eindigt na afloop van het
corresponderende verenigingsjaar. Indien er sprake is dat de zittingstermijn eindigt door
verloop van een bepaalde tijd en een orgaan dat bevoegd is tot (her)benoeming van een
bestuurder hiertoe niet overgaat, dan eindigt de bestuurdersfunctie niet door verloop van
die termijn en loopt derhalve door tot de (her)benoeming.
Jaarlijks treedt ten minste één bestuurslid af. Bestuursleden kunnen ten hoogste één
maal voor een aansluitende periode worden herbenoemd.
7.5. Uit de verkiesbare kandidaten wordt door de algemene ledenvergadering een
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voorzitter, secretaris en een penningmeester als zodanig aangewezen, met instemming
van de verkozen kandidaten.
7.6. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan. Voor
een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde der geldig
uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen een maand is gevolgd door ontslag
eindigt door het verloop van die termijn.
7.7. De bestuurders zijn bevoegd ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met
een opzegtermijn van ten minste drie maanden.
7.8. Tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren
van registergoederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, is het bestuur slechts bevoegd
na goedkeuring van de algemene ledenvergadering. In dit verband wordt verwezen naar
artikel 8 lid 2 van deze statuten.
7.9. Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering nodig
voor het aangaan van geldleningen en het huren of verhuren van registergoederen. Het
ontbreken van deze goedkeuring kan noch door de vereniging noch door de wederpartij
worden ingeroepen.
Vertegenwoordiging
Artikel 8
8.1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee gezamenlijk
handelende bestuursleden. Ieder bestuurslid kan zich daarbij ook door een schriftelijk
gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.
8.2. De beperking van de bestuursbevoegdheid in artikel 7 lid 8 geldt mede voor de
bevoegdheid tot vertegenwoordiging. Deze beperking kan slechts door de vereniging
worden ingeroepen.
Boekjaar, boekhouding en jaarstukken
Artikel 9
9.1. Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar (zie artikel 5.2).
9.2. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de
vermogenstoestand dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend.
9.3. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 2 en die bedoeld in artikel
10 gedurende zeven jaar te bewaren.
Jaarvergadering, kascommissie
Artikel 10
10.1. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene
vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn
jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het
legt de balansen de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan
dealgemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door alle
bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner dan wordt daarvan
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onder opgaaf van de redenen melding gemaakt.
10.2. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen
voor de jaarvergadering, een commissie van ten minste twee leden, die geen
deel mogen uitmaken van het bestuur, voor onderzoek van de stukken
bedoeld in lid 1. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering
verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich op kosten van de
vereniging door een deskundige doen bijstaan.
10.3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der
vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging
te geven.
10.4. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot decharge behalve voor wat niet uit de
boeken blijkt.
10.5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd,
benoemt de algemene ledenvergadering een andere commissie bestaande uit ten minste
drie leden, welke een nieuw onderzoek doet naar de rekening en verantwoording. Deze
commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een
maand na de benoeming brengt zij aan de algemene ledenvergadering verslag uit van
haarbevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt dealgemene
ledenvergadering die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging
nodig geacht worden.
10.6. Het bepaalde in de leden 2, 3 en 5 is niet van toepassing indien aan de
vergadering wordt overgelegd een verklaring omtrent getrouwheid door een
accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek.
Bijeenroeping algemene ledenvergadering
Artikel 11
11.1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur,
met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen. De bijeenroeping
geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling. Onder een
schriftelijke mededeling wordt ook begrepen oproeping door middel van e-mail.
11.2. Behalve de in artikel 10 bedoelde jaarvergadering zullen algemene
vergaderingen worden gehouden, zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht, alsmede zo
dikwijls dat schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, wordt verzocht
door de Raad van Advies zoals bepaald in Artikel 14, alsmede zo dikwijls dat
schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, wordt verzocht door ten
minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende
gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering.
11.3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht
tot bijeenroeping van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan
vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit
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door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf
tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene
ledenvergaderingen bijeenroept.
Besluitvorming
Artikel 12
12.1. Ten aanzien van de besluitvorming ter vergadering geldt:
a. Alleen leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering.
b. Gewone leden hebben daar ieder een stem. Zij zijn bevoegd hun stem te doen
uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Niemand kan echter voor
meer dan één ander lid als gevolmachtigde optreden.
c. Bijzondere en alumnileden hebben binnen de algemene ledenvergadering spreekrecht,
maar geen stemrecht. Zij kunnen wel gemachtigd worden.
d. Ereleden hebben eveneens stemrecht;
e. Geschorste (bestuurs-)leden hebben geen toegang tot de vergadering met uitzondering
van de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld.
f. Over toelating van anderen dan leden beslist de AlgemeneVergadering.
12.2. Een eenstemmig schriftelijk genomen besluit van alle leden, ook al zijn deze niet
in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Een dergelijk besluit
wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt
gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
12.3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het
aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van
de voorzitter en met instemming van de vergadering.
12.4. Over alle voorstellen wordt beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen,
voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen is het voorstel
verworpen. Bij verkiezingen is diegene gekozen, die meer dan de helft van de stemmen
op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt, zo
nodig na een tussenstemming, een tweede stemming gehouden tussen de twee personen,
die het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is degene gekozen, die bij die
stemming de meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede
stemming de stemmen staken, wordt het voorstel verworpen.
12.5. Onder stemmen worden verstaan geldig uitgebrachte stemmen. Blanco
stemmen zijn geen geldige stemmen. Degenen die blanco of ongeldig stemmen tellen
slechts mee om het quorum vast te stellen.
12.6 Het is voor een lid mogelijk zich van stemming te onthouden. Degenen die zich
van stemming onthouden tellen niet mee om het quorum vast te stellen.
12.7. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de
uitslag der stemming is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit
oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer
de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk
of schriftelijk is geschied, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze
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nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Leiding der algemene ledenvergadering
Artikel 13
13.1. De algemene ledenvergadering wordt in beginsel voorgezeten door de voorzitter
van de vereniging. Het bestuur of de algemene ledenvergadering kan ervoor kiezen om
een technisch voorzitter aan te stellen voor een specifieke vergadering. Dit kan
voorafgaande aan een vergadering, maar ook ter vergadering besloten worden. De
technisch voorzitter is belast met het voorbereiden (zo de technisch voorzitter ter
vergadering wordt benoemd zal de voorzitter de door hem/haar verrichte
voorbereidende werkzaamheden onmiddellijk ter kennis brengen van de technisch
voorzitter), openen, schorsen, heropenen, sluiten en leiden van de algemene
ledenvergadering.
13.1.1 De keuze tot benoeming van een lid als technisch voorzitter ligt primair
bij het bestuur. Indien het bestuur voorafgaande aan een vergadering kiest voor een
technisch voorzitter zal deze door het bestuur aan de leden bekend worden gemaakt ten
tijde van de in artikel 11.1 genoemde schriftelijke uitnodiging.
13.1.2 De algemene ledenvergadering behoudt de bevoegdheid om uit haar
midden een ander als technisch voorzitter aan te stellen dan de door het bestuur
benoemde technisch voorzitter, waarbij de algemene ledenvergadering tevens een
bestuurder als technisch voorzitter kan benoemen.
13.2 Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris of
door een door het bestuur dan wel de algemene ledenvergadering aangewezen lid der
vereniging notulen opgemaakt die in de volgende algemene ledenvergadering worden
geagendeerd.
13.2.1 De keuze tot benoeming van een lid als notulist ligt primair
bij het bestuur. Indien het bestuur voorafgaande aan een vergadering kiest voor een
notulist anders dan de secretaris zal deze door het bestuur aan de leden bekend worden
gemaakt ten tijde van de in artikel 11.1 genoemde schriftelijke uitnodiging.
13.2.2 De algemene ledenvergadering behoudt de bevoegdheid om uit haar
midden een ander als notulist aan te stellen dan de door het bestuur benoemde notulist,
waarbij de algemene ledenvergadering tevens een bestuurder als notulist kan benoemen.
Alsdan is de notulist degene die door de algemene ledenvergadering is aangesteld.
Raad van Advies
Artikel 14
14.1. De vereniging kent een Raad van Advies, die als doel heeft het bestuur en de
algemene ledenvergadering bij te staan in het waarborgen van de continuïteit binnen de
vereniging. De Raad van Advies kan voorts gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen
aan het bestuur en de algemene ledenvergadering.
14.2. Bij behandeling van zowel het beleidsplan, de begroting, het halfjaarverslag en het
jaarverslag brengt de Raad van Advies een advies uit aan de algemene
ledenvergadering.
14.3. De Raad van Advies handelt zonder aanzien des persoons. In haar taken handelt
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zij uitsluitend in strikte vertrouwelijkheid.
14.4 De Raad van Advies bestaat uit ten minste drie en hoogstens vijf leden.
14.5. Kandidaten voor de Raad van Advies worden voorgedragen door het bestuur of de
Raad van Advies of ten minste vijf leden. Kandidaten voor de Raad van Advies moeten
worden ingestemd met een absolute meerderheid van de algemene ledenvergadering.
Statutenwijziging
Artikel 15
15.1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de
algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat
daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor
oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste dertig dagen
bedragen.
15.2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen
voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag,
waarop de vergadering werd gehouden.
15.3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een
algemene ledenvergadering waarin ten minste drie/vierde van het totaal aantal
leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, met een
meerderheid van ten minste drie/vierde van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen.
15.4. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering
aanwezige of vertegenwoordigde leden tot statutenwijziging worden
besloten op een volgende, ten minste vijf dagen doch uiterlijk dertig dagen
na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van drie/vierde
van de stemmen.
Statutenwijziging buiten vergadering
Artikel 16
Het in artikel 15 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene ledenvergadering
alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met
algemene stemmen wordt genomen.
Inwerkingtreding statutenwijziging
Artikel 17
17.1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële
akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd de akte te doen verlijden.
17.2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en
een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten
kantore van de Kamer van Koophandel waar de vereniging haar zetel heeft.
Ontbinding en vereffening
Artikel 18
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18.1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene
ledenvergadering, genomen met ten minste drie/vierde van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde
gedeelte van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Voorts wordt de
vereniging ontbonden in de overige in de wet (artikel 19 van Boek 2 Burgerlijk
Wetboek) genoemde gevallen.
18.2. Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter vergadering
aanwezige of vertegenwoordigde leden, tot ontbinding worden besloten in
een volgende, ten minste vijf dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste,
te houden vergadering, met een meerderheid van drie/vierde der stemmen.
18.3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde
vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden
voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot
zodanige vergaderingen moet ten minste dertig dagen bedragen.
18.4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen,
geschiedt de vereffening door het bestuur overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
18.5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene
vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der
vereniging overeenstemmen. De vereffenaars dragen het batig saldo
daartoe over.
18.6. 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 reglementen voor zover mogelijk van
kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan,
moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden: in liquidatie.
18.7. De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard door
een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke- of rechtspersoon,
gedurende zeven jaar na de vereffening.
Huishoudelijk reglement
Artikel 19
19.1. De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels
geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies
en omslagen (met dien verstande dat geen verzwaring mogelijk is die niet
op deze statuten is gegrond), de verantwoordelijkheden van de Raad van Advies,
de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het
stemrecht, het beheer en gebruik van het eventuele gebouw der vereniging en alle
verdere onderwerpen, waarvan de regeling gewenst is.
19.2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de
algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur dan wel indien dit
schriftelijk wordt verzocht door ten minste een/tiende gedeelte van de leden
der vereniging. De algemene ledenvergadering kan daartoe eerst besluiten nadat het
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bestuur, als het voorstel tot wijziging niet van haar afkomstig is, de gelegenheid heeft
gehad zich over deze wijziging te beraden.
19.3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die
afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de
statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.
Volmacht
van gemelde volmacht blijkt uit een aan deze akte gehechte akte van volmacht.
Slot
WAARVAN AKTE is verleden te Nijmegen op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij aan de hand van
de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten
hebben verklaard tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, op
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben
kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
comparanten en vervolgens door mij, notaris.
(Volgt ondertekening.)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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