Ref: 20050918

STATUTENWIJZIGING

Heden, zeventien januari tweeduizend zes zijn voor mij, mr. Marije Saskia
Teunissen-Dijkstra, als waarnemer van mr. Heribert Evert Delicaat,
notaris te Aa en Hunze, kantoorhoudende te Gieten, hierna ook te
noemen: notaris;
a.
de heer Hendrik Adolf Willem ZEELENBERG, wonende te 9444 PC Grolloo,
Amerweg 31 f, geboren te Delft op zevenentwintig januari negentienhonderd
zevenenveertig, zich legitimerende met zijn paspoort, nummer NK0745706,
thans ongehuwd en geen geregistreerd partner,
b.
de heer Lebertus Reinders, wonende te 9444 XB Grolloo, Hofakkers 24,
geboren te Rolde op dertig oktober negentienhonderd zevenenvijftig, zich
legitimerende met zijn rijbewijs, nummer 3152884691,gehuwd,
ten deze handelende als bestuurders van de vereniging Dorpsbelangen Grolloo en
Omstreken, ingeschreven in het handelsregister gehouden bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Meppel met nummer 40048381.
De comparanten verklaarden:
Op zeven maart tweeduizend vijf (7-3-2005) heeft het bestuur van voormelde
vereniging besloten tot wijziging van de statuten conform een wijzigingsvoorstel
zoals besproken en vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging
Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken.
Tot de vergadering werd opgeroepen conform de in de statuten daaraan gestelde
eisen evenals de daaraan voorafgaande nederlegging van het ontwerp van de
statutenwijziging.
De comparanten zijn blijkens de vigerende statuten gemachtigd om de
statutenwijziging in een notariële akte te doen vast leggen:
Daarna verklaarden de comparanten de statuten te wijzigen als volgt:
bestaand
"Het Bestuur
Artikel8
Het bestuur der vereniging bestaat uit vijf en ten hoogste negen meerderjarige
personen die door de algemene vergadering worden gekozen uit de leden der
vereniging, behoudens het in het slot van dit artikel bepaalde. Bij de
kandidaatstelling van bestuursleden moet er naar worden gestreefd dat alle
groeperingen uit het werkgebied zo goed mogelijk in het bestuur zijn
vertegenwoordigd, zodat in het bestuur de doorsnee van de bevolking zo goed
mogelijk naar voren komt.
Het bestuur van de Boermarke Grolloo en het bestuur van de Plattelandsvrouwen
Afdeling Grolloo en Omstreken benoemen ieder één bestuurslid van de vereniging."
wordt gewijzigd in
nieuw
"Het Bestuur
Artikel 8
Het bestuur der vereniging bestaat tenminste uit drie meerderjarige personen die
door de algemene vergadering worden gekozen uit de leden der vereniging,
behoudens het in het slot van dit artikel bepaalde. Bij de kandidaatstelling van
bestuursleden moet er naar worden gestreefd dat alle groeperingen uit het
werkgebied zo goed mogelijk in het bestuur zijn vertegenwoordigd, zodat in het
bestuur de doorsnee van de bevolking zo goed mogelijk naar voren komt.
Het bestuur van de Boermarke Grolloo en het bestuur van de Plattelandsvrouwen
Afdeling Grolloo en Omstreken streven naar het benoemen van ieder één bestuurslid van
de vereniging."

bestaand
"Artikel 9
a.
Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen
tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
b.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
c.
De bestuursleden zijn voor een periode van vier jaar gekozen en zijn voor ten
hoogste één opvolgende periode herkiesbaar.
d.
De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster en
wel zodanig, dat van het zittende dagelijkse bestuur nooit meer dan één lid tegelijk
aftreedt.
e.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
• door het eindigen van het lidmaatschap der vereniging;
• door bedanken."
wordt gewijzigd in
nieuw
"Artikel 9
a.
Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen
tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
b.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
c.
De bestuursleden zijn voor een periode van vier jaar gekozen en zijn voor ten
hoogste één opvolgende periode herkiesbaar.
d.
Dwingende zaken, als opvolging in combinatie met de situatie waarin de vereniging
bestuurlijk verkeerd, kunnen de algemene vergadering doen besluiten een
éénmalige periode van maximaal twee jaar toe te voegen aan de zittingsduur van
een bestuurslid.
e.
De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster en
wel zodanig, dat van het zittende dagelijkse bestuur nooit meer dan één lid tegelijk
aftreedt.
f.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
• door het eindigen van het lidmaatschap der vereniging;
• door bedanken."
De vestigingsplaats van de vereniging wordt ambtshalve gewijzigd in die van de
gemeente Aa en Hunze, daar de gemeente Rolde niet meer bestaat.
Vervolgens verklaarden de comparanten dat de doorlopende tekst van de Vereniging
Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken
Na deze statutenwijziging luidt als volgt:

Naam en zetel
Artikel 1
De vereniging draagt de naam "Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken" en is
gevestigd te Grolloo, gemeente Aa en Hunze, hierna te noemen: vereniging.
Artikel 2
De vereniging is opgericht op negen april negentienhonderdéénennegentig en is
aangegaan voor onbepaalde tijd.
Doel
Artikel 3
De vereniging stelt zich ten doel de behartiging van de belangen van de dorpen
Grolloo, Vredenheim en Papenvoort.
Leden
Artikel 4
a.
Leden van de vereniging kunnen zijn alle inwoners van de dorpen Grolloo,
Vredenheim en Papenvoort, die de stemgerechtigde leeftijd hebben bereikt;
b.
Aanmelding als lid kan schriftelijk of mondeling geschieden bij een van de
bestuursleden;
c.
Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle
leden zijn opgenomen.
Artikel 5
a.
Het bestuur beslist omtrent de toelating der leden;
b.
Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
Artikel 6
Het lidmaatschap eindigt:
a.
door overlijden van het lid;
b.
door verhuizing naar een andere plaats;
c.
door opzegging van het lid;
d.
door opzegging namens de vereniging;
e.
door ontzetting.
De artikelen 35 en 36 van Boek II van het Burgerlijk Wetboek zijn te dezen van
toepassing.
Bij beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging kan door het desbetreffende
lid geen aanspraak worden gemaakt op gelden of andere baten der vereniging.
Rechten en verplichtingen der leden:
Artikel7.a
1.
Het lidmaatschap geeft de leden het recht:
a.
deel te nemen aan de ledenvergaderingen.
b.
gebruik te maken van de faciliteiten die aan het lidmaatschap zijn verbonden.
2.
Het lidmaatschap verplicht de leden tot:
a.
naleving van de statuten, reglementen en verenigingsbepalingen.
b.
opvolging en uitvoering van de door de ledenvergaderingen en/of bestuur
genomen besluiten.

Jaarlijkse bijdrage
Artikel7.b
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a.
contributies van de leden;
b.
subsidies;
c.
schenkingen;
d.
andere toevallige baten.
Het Bestuur
Artikel 8
Het bestuur der vereniging bestaat tenminste drie meerderjarige personen die door de
algemene vergadering worden gekozen uit de leden der vereniging, behoudens het in het
slot van dit artikel bepaalde. Bij de kandidaatstelling van bestuursleden moet er naar
worden gestreefd dat alle groeperingen uit het werkgebied zo goed mogelijk in het
bestuur zijn vertegenwoordigd, zodat in het bestuur de doorsnee van de bevolking zo
goed mogelijk naar voren komt.
Het bestuur van de Boermarke Grolloo en het bestuur van de Plattelandsvrouwen
Afdeling Grolloo en Omstreken streven naar het benoemen van ieder één bestuurslid
van de vereniging.
Artikel 9
a.
Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen
tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
b.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
c.
De bestuursleden zijn voor een periode van vier jaar gekozen en zijn voor ten
hoogste één opvolgende periode herkiesbaar.
d.
Dwingende zaken, als opvolging in combinatie met de situatie waarin de vereniging
bestuurlijk verkeerd, kunnen de algemene vergadering doen besluiten een
éénmalige periode van maximaal twee jaar toe te voegen aan de zittingsduur van
een bestuurslid.
e.
De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster en
wel zodanig, dat van het zittende dagelijkse bestuur nooit meer dan één lid tegelijk
aftreedt.
f.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
• door het eindigen van het lidmaatschap der vereniging;
• door bedanken."
Artikel 10
1.
Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger
2.
aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
3.
Van het verhandelde in elke ledenvergadering worden door de secretaris notulen
opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend na door de
ledenvergadering te zijn vastgesteld.
Artikel 11
1.
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het
besturen van de vereniging.
2.
Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien.
3.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4.
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot
het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
borg hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich

tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Vertegenwoordiging:
Artikel 12
De voorzitter, secretaris en penningmeester, of hun door het bestuur aangewezen
vervangers, vormen tezamen het dagelijks bestuur der vereniging en vertegenwoordigen
tezamen de vereniging in en buiten rechte.
Jaarverslag, rekening en verantwoording:
Artikel 13
1.
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december
2.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
3.
Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen vier maanden na afloop
van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een
staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen
boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en
verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4.
De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van
tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en
brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5.
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een
deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie - alle
door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te
geven.
6.
De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7.
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te
bewaren.
Algemene Vergadering
Artikel 14
1.
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2.
Jaarlijks, uiterlijk vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een
algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering
komen onder meer aan de orde:
a.
het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 13
met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b.
de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende
verenigingsjaar;
c.
vaststelling van de hoogte van het contributiebedrag van het lopende jaar;
d.
voorziening van eventuele vacatures;
e.
voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping
voor de vergadering;
3.
Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
wenselijk oordeelt.
4.
Voorts is het bestuur op een met redenen omkleed verzoek van tenminste tien

leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn
van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen
gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan
door oproeping overeenkomstig artikel 16 of bij advertentie in tenminste een ter
plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dag of weekblad. Een aldus
bijeengeroepen vergadering wijst voor deze vergadering zijn eigen voorzitter aan.
Artikel 15
Besluiten kunnen alleen over geagendeerde voorstellen worden genomen.
Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Stemming
over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de vergadering anders
beslist.
Artikel 16
De algemene vergaderingen worden opgeroepen door het bestuur. De oproeping
geschied schriftelijk aan de adressen der leden.
De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.
Statutenwijziging
Artikel 17
a.

In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door
een besluit van een algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld.
b.
Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
c.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte
geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste één/tiende van het aantal
leden aanwezig is. Is niet één/tiende van het aantal leden aanwezig, dan wordt
binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeen geroepen en gehouden,
waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest,
ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten mits met een
meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige
stemmen.
d.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Ontbinding
Artikel 18
a.

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering. Het bepaalde in de leden a, b en c van het voorgaande artikel is van
overeenkomstige toepassing.

b.

Het bestuur is belast met de liquidatie der vereniging. Over de bestemming van
een batig liquidatiesaldo en de andere eigendommen en rechten der vereniging
beslist de algemene vergadering. Deze bestemming moet zoveel mogelijk in
overeenstemming zijn met het doel der vereniging.

Huishoudelijk reglement
Artikel 19
a.
b.

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
Dit huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de
statuten.
Geschillen
Artikel 20

Alle geschillen, de belangen van de vereniging rakende of betreffende, worden voorzover
in deze statuten en reglementen niet anders is bepaald door het bestuur beslecht, met
recht van beroep op de ledenvergadering.
In alle gevallen waarin deze statuten en/of het huishoudelijk reglement niet voorzien,
beslist het bestuur behoudens zijn verantwoordelijkheid tegenover de ledenvergadering.
Slotbepaling
Artikel 21
In alle gevallen waarin de statuten en/of het huishoudelijk reglement niet voorzien,
alsmede ingeval van geschillen omtrent uitlegging of toepassing van deze statuten en/of
het huishoudelijk reglement, beslist het bestuur.
Slot
De comparanten zijn mij bekend.
Deze akte in minuut opgemaakt is verleden te Gieten op de datum in het hoofd dezer
akte vermeld. Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte heeft de
comparanten hebben beiden verklaard van de inhoud te hebben kennisgenomen en op
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte
voorlezing, door de comparanten en mij ondertekend. Volgt ondertekening.

VOOR AFSCHRIFT:

