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DOORLOPENDE TEKST
(na statutenwijziging 7 december 2016).
zaaknummer: 13636
1. NAAM, ZETEL
1.1. De naam van de vereniging luidt: COLLECTIEF EEMLAND.
1.2. Zij heeft haar zetel te Bunschoten
2. DOEL
1. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen, ontwikkelen en uitdragen van
een duurzame en waarde(n)volle invulling op economisch-, ecologisch-en cultuurhistorisch terrein van de landelijke gebieden welke landelijke gebieden zijn
gelegen in de gemeenten Bunschoten, Baarn, Soest en Amersfoort alsmede
Eemnes, Huizen en Blaricum ten oosten van de Rijksweg A27.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
agrariërs en streekbewoners te stimuleren zich actief in te zetten voor het
natuur- en landschapsbeheer in de in lid 1 genoemde gebieden;
het adviseren, ondersteunen, doen verrichten van onderzoek en het beïnvloeden van het landschapsbeleid in de ruimste zin des woords;
het sluiten en stimuleren van overeenkomsten ten behoeve van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer met overheden, individuele eigenaren/gebruikers en andere betrokkenen die zich actief inzetten;
het informeren en betrekken van geïnteresseerden (scholen, burgers, zorginstellingen en bedrijven) bij de activiteiten van de vereniging, ten einde
naast de vergroting van het inzicht in de agrarische (natuur-)wereld ook
mogelijkheden te verkrijgen voor een (financiële) bijdrage voor de geleverde prestatie;
het leggen van contacten met omringende steden en dorpen gericht op het
verstrekken van informatie over de karakteristieke waarden van het gebied;
het fungeren als aanspreekpunt en overlegorgaan met overheden, andere
betrokken instanties en streekbewoners met betrekking tot agrarisch natuur- en landschapsbeheer;
het verkrijgen van financiële middelen, welke de vereniging nodig acht
voor de uitvoering van haar doelstellingen;
het stimuleren van milieu- en natuurvriendelijke recreatieve voorzieningen;
alle andere wettige maatregelen, welke aan het doel bevordelijk kunnen
zijn.
3. LEDEN EN DONATEURS
De vereniging kent de volgende categorieën leden:
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1.

natuurlijke personen die de leeftijd van achttien (18) jaar hebben bereikt en eigenaar/gebruikers zijn van agrarisch registergoederen in het werkgebied, en
die:
a
deelnemer zijn aan de overeenkomsten die in het kader van het agrarisch
natuurbeheer worden gesloten, hierna te noemen: leden A1;
b. geen deelnemers zijn aan de overeenkomsten die in het kader van het
agrarisch natuurbeheer worden gesloten, hierna te noemen: leden A2.
2. Natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en die zich
actief inzetten voor het doel van de vereniging, hierna te noemen: leden B.
3. Natuurlijke personen die op grond van de omstandigheid dat zij zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het behoud en de ontwikkeling van de natuur- en
landschapswaarden in het werkgebied van de vereniging en die als zodanig tot
erelid van de vereniging zijn benoemd.
Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn
opgenomen.
5. DONATEURS
1. De vereniging kent donateurs; donateurs zijn zij die zich verklaard hebben de
vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te
stellen minimumbedrag.
2. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij
of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
6. VERPLICHTINGEN LEDEN EN SCHORSING LEDEN
1 De leden van de vereniging zijn verplicht om jaarlijks een door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie te betalen.
2. Ingeval een lid niet aan de verplichtingen uit dit artikel voldoet, kan het bestuur besluiten tot schorsing van dat lid voor bepaalde tijd, met dien verstande
dat het bestuur een lid voor ten hoogste drie maanden kan schorsen.
Gedurende de schorsing is het lid in de uitoefening van zijn lidmaatschapsrechten geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies welke het in de vereniging bekleedt, met dien verstande dat het geschorste lid toegang heeft tot de
algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en bevoegd is daarover het woord te voeren.
Tegen de beslissing van het bestuur staat geen beroep open.
7. AANVRAAG LIDMAATSCHAP
1. De aanvraag om als lid te worden toegelaten moet schriftelijk dan wel door een
langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht,
worden gericht aan de (elektronische) adressen van het bestuur zoals die door
hen voor dit doel aan de vereniging bekend zijn gemaakt.
De aanvrager verstrekt alle door het bestuur nodig geoordeelde gegevens.
Het bestuur beslist over de toelating.
2. Het bestuur deelt de aanvrager schriftelijk dan wel via elektronische weg mede
of hij als lid is toegelaten of geweigerd.
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Tegen de beslissing van het bestuur staat geen beroep open.
Ieder lid is verplicht aan het bestuur schriftelijk dan wel via elektronische weg
zijn adres en de wijzigingen daarin op te geven.
Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het ledenregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in
om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede de oproepingen voor een
vergadering langs elektronische weg toegezonden te krijgen.
Indien een lid ophoudt te voldoen aan de vereisten van artikel 3.1 is dat lid
verplicht daarvan onverwijld schriftelijk dan wel via elektronische weg kennis te
geven aan het bestuur.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging;
c. door ontzetting.
Opzegging kan geschieden zowel door het lid als door de vereniging.
Zij moet schriftelijk dan wel via elektronische weg geschieden. Indien de opzegging via elektronische weg geschiedt, wordt de opzegging pas geacht te zijn
geschied wanneer door of namens het bestuur de opzegging schriftelijk dan wel
via elektronische weg is bevestigd aan het lid die de opzegging heeft verstuurd.
Opzegging door een lid is alleen mogelijk tegen het einde van een boekjaar,
met inachtneming van een termijn van ten minste twee (2) maanden.
Opzegging door een lid kan evenwel met onmiddellijke ingang geschieden:
a. indien van hem redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te
laten voortduren;
b. binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting
van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing, bedoeld in Titel 2:7 Burgerlijk Wetboek;
c. binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of
zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.
Het bepaalde in 3.c vindt geen toepassing indien het gaat om wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.
Opzegging door de vereniging kan met onmiddellijke ingang geschieden en is
alleen mogelijk wanneer redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, en wel krachtens besluit van het bestuur.
Tegen het in hiervoor in lid 4 bedoelde besluit staat geen beroep open op de algemene vergadering.
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6.

Indien een lid-rechtspersoon fuseert of splitst in de zin van Titel 2:7 Burgerlijk
Wetboek, gaat het lidmaatschap niet over op de verkrijgende rechtspersoon
tenzij het bestuur anders bepaalt.
9. ONTZETTING UIT HET LIDMAATSCHAP
1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden, indien een lid in strijd handelt
met de statuten of reglementen, of met besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. De ontzetting geschiedt bij besluit van het bestuur.
Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk dan wel via elektronische weg van het
besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
Het lid heeft gedurende een maand na ontvangst van die kennisgeving recht
van beroep op de algemene vergadering.
Het beroep wordt bij aangetekende brief, gericht aan het bestuur, ingesteld.
In geval van ontzetting eindigt het lidmaatschap met het verstrijken van de beroepstermijn, of, indien beroep is ingesteld, op de dag waarop het besluit tot
ontzetting wordt bekrachtigd.
Gedurende de beroepstermijn en hangende dit beroep is het lid in de uitoefening van zijn lidmaatschapsrechten geschorst, ook ten aanzien van eventuele
functies, welke het in de vereniging bekleedt, met dien verstande dat het geschorste lid toegang heeft tot de algemene vergadering waarin het besluit tot
schorsing wordt behandeld en bevoegd is daarover het woord te voeren.
10. ORGANEN
De vereniging kent de volgende twee organen:
a. het bestuur; en
b. de algemene vergadering;
11 BESTUUR, TAAK EN BENOEMING
1. De vereniging kent een bestuur, bestaande uit ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7) personen, al dan niet leden van de vereniging, met dien verstande dat de meerderfheid van het aantal bestuursleden bestaat uit A leden.
Het bestuur kan een (1) of meer adviserende leden aan het bestuur toevoegen.
In verband met het aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten zoals hiervoor bedoeld, kunnen kwaliteitseisen worden gesteld aan de bestuurders.
2. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
3. Bestuurders worden benoemd aan de hand van een door het bestuur op te stellen voordracht
4. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd.
5. Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van ten hoogste drie (3) jaren, met dien verstande dat tenzij een bestuurder op een eerdere datum aftreedt, zijn bestuursperiode eindigt na afloop van de algemene vergadering die
gehouden wordt nadat drie jaren na zijn laatste benoeming zijn verstreken.
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Een bestuurder kan met inachtneming van de voorgaande zin maximaal twee
keer worden herbenoemd.
6. Een bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde worden geschorst en ontslagen, één en ander met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde.
7. Indien de algemene vergadering een bestuurder heeft geschorst dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij
gebreke daarvan vervalt de schorsing.
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan alsdan ten hoogste worden gehandhaafd voor drie
maanden ingaande op de dag, waarop de algemene vergadering het besluit tot
handhaving heeft genomen.
Indien de algemene vergadering niet binnen de in de vorige zin gestelde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de
schorsing.
Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene
vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
8. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder kan door de algemene
vergadering, tenzij dit op voorstel van het bestuur geschiedt, slechts worden
genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen en mits ter vergadering twee/derde van de stemgerechtigde leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een besluit tot schorsing of ontslag door de algemene vergadering op voorstel
van het bestuur kan worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen mits ter vergadering twee/derde van de stemgerechtigde
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Zijn in een van de in dit artikel bedoelde vergaderingen niet ten minste twee/
derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal, met inachtneming
van het in artikel 17.1 bepaalde, een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk dertig dagen na de eerste, die alsdan, ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van
twee derden van de uitgebrachte stemmen, een geldig zodanig besluit kan nemen.
12. BESTUUR, BELET EN ONTSTENTENIS
1. 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.
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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 iedere 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.
13. BESTUUR, DAGELIJKS BESTUUR, COMMISSIES, REGLEMENT EN
BESLUITVORMING
1. Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin aangelegenheden, hem betreffende, worden geregeld.
Voorts kunnen de bestuurders, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden
onderling verdelen.
2. Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur instellen belast met de
dagelijkse gang van zaken van het bestuur.
Het aantal bestuurders in het dagelijks bestuur wordt door het bestuur vastgesteld.
3. Het bestuur kan al dan niet uit zijn midden commissies instellen en kan bij een
schriftelijk vastgelegde taakverdeling bepalen met welke taak een commissie
zal zijn belast.
Het bestuur bepaalt de omvang en de samenstelling van de commissies.
4. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
5. Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft, mits er meer dan twee bestuurders in functie
zijn, de voorzitter een beslissende stem. Zijn er (tijdelijk) twee bestuurders in
functie dan is het voorstel verworpen.
6. Bestuurders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde
medebestuurder doen vertegenwoordigen.
Aan de eis van schriftelijkheid wordt eveneens voldaan indien de volmacht
elektronisch is vastgelegd.
7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle bestuurders zijn
geraadpleegd en geen van de bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.
8. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen
het bestuur over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk
belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met
haar verbonden onderneming. Het besluit wordt in dat geval genomen door de
overige bestuurders.
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Indien alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld,
dan wordt het besluit alsnog genomen door het bestuur met goedkeuring van
de algemene vergadering.
9. De algemene vergadering kan besluiten dat alle besluiten van het bestuur die
zien op bepaalde, door de algemene vergadering vast te stellen en duidelijk
omschreven rechtshandelingen aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen. Dit besluit wordt schriftelijk ter kennis van het bestuur
gebracht.
14. VERTEGENWOORDIGING
1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuurders, te weten de vooriztter en de secretaris dan wel hun
plaatsvervangers.
2. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang in de zin van artikel 2:47 Burgerlijk Wetboek heeft met één of meer bestuurders wordt zij vertegenwoordigd op de wijze als bepaald in lid 1, onverminderd hetgeen dwingendrechtelijk in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald.
15. VOLMACHT
Het bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de vereniging,
volmacht of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen.
Tevens kan het bestuur aan personen als in de vorige zin bedoeld, alsook aan andere personen, mits in dienst van de vereniging, zodanige titel toekennen, als hij
zal verkiezen.
16. ALGEMENE VERGADERING, SAMENSTELLING EN VERGADERINGEN
1. De algemene vergadering van de vereniging wordt gevormd door alle leden van
de vereniging.
Deze leden hebben derhalve toegang tot de algemene vergadering; tevens
hebben toegang alle adviserende leden en alle donateurs. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2. In elk boekjaar wordt uiterlijk in de zesde maand na het einde van het boekjaar
ten minste één vergadering van de algemene vergadering gehouden.
De agenda voor deze vergadering bevat de volgende onderwerpen:
a. de behandeling van het schriftelijk jaarverslag van het bestuur omtrent de
zaken van de vereniging en het gevoerde bestuur, voor zover dit jaarverslag is opgesteld;
b. de vaststelling van de jaarrekening.
Voorts wordt in deze vergadering behandeld hetgeen door het bestuur verder
op de agenda is geplaatst.
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De voorgaande onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en het overleggen van het jaarverslag is verlengd of een voorstel daartoe op die agenda is
geplaatst.
3. Verder worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit
nodig oordeelt.
4. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door middel van een schriftelijke oproeping aan elk lid afzonderlijk gericht. De oproeping moet ten minste
zeven dagen voor de dag van de vergadering worden gedaan.
De oproeping kan langs elektronische weg geschieden, mits leesbaar en reproduceerbaar aan de bij het bstuur bekende adressen.
5. Indien het bestuur dit bepaalt, kan aan de vergaderingen van leden worden
deelgenomen en gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld.
6. Indien het bestuur dit heeft bepaald en zulks bij de oproeping is vermeld, is ieder lid bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel
van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering van leden deel te
nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits het
lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.
7. Het bestuur is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik
van het elektronisch communicatiemiddel.
Indien het bestuur van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de
voorwaarden bij de oproeping bekendgemaakt.
8. Stemmen die voorafgaand aan de vergadering van leden via een elektronisch
communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet eerder dan op de dertigste
dag voor die van de algemene vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen
die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
9. De leden van het bestuur en van de algemene vergadering hebben te allen
tijde recht op toegang tot de vergadering van leden.
10. De voorzitter van een vergadering van leden is bevoegd niet-leden tot de vergaderingen of tot door hem te bepalen gedeelten daarvan toe te laten.
17. ALGEMENE VERGADERING, BESLUITVORMING
1. Ieder lid heeft het recht op het uitbrengen van één stem in de algemene vergadering, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4.3 en 7.2.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Ieder lid kan zich ter vergadering door een ander lid of door een bestuurder
doen vertegenwoordigen, mits schriftelijk.
Aan de eis van schriftelijkheid wordt eveneens voldaan indien de volmacht
elektronisch is vastgelegd.
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Besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten of de wet een grotere meerderheid
voorschrijven.
Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem, met dien verstande dat een lid A1 tien (10) stemmen heeft, indien en voorzover het onderwerpen betreft die betrekking hebben op het deelnemen aan agrarisch natuurbeheer zoals hiervoor bedoeld.
Het bestuurslid dat geen lid is van de vereniging, heeft een raadgevende stem.
Over onderwerpen die agrarische leden (zogenaamde A-leden) betreffen, kunnen slechts rechtsgeldige besluiten worden genomen indien de ter vergadering
aanwezige (of vertegenwoordigde) A-leden met volstrekte meerderheid van
stemmen, instemmen met het betreffende besluit.
3. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen is het voorstel verworpen.
4. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag
van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd
werd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.
5. 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 lid dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. Besluitvorming door alle leden kan, nadat de bestuurder(s) in de gelegenheid is
(zijn) gesteld daaromtrent te adviseren, ook op andere wijze dat in een algemene vergadering plaatsvinden, mits de stemgerechtigde leden zich per brief of
langs elektronische weg met algemene stemmen voor het voorstel hebben verklaard.
7. De secretaris van het bestuur, dan wel een door de voorzitter aan te wijzen secretaris, is belast met het houden van de notulen.
8. De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld
door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van
vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering
ondertekend.
9. De door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen secretaris, is belast met
het houden van de notulen.
10. Besluitvorming door alle leden van de algemene vergadering kan, nadat de bestuurders in de gelegenheid is (zijn) gesteld daaromtrent te adviseren, ook op
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andere wijze dan in een algemene vergadering plaatsvinden, mits de stemgerechtigde leden zich (waaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht al dan niet via elektronische weg) met algemene stemmen voor het
voorstel hebben verklaard.
REGLEMENTEN
De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement en eventuele andere reglementen vaststellen. Deze mogen geen bepalingen bevatten, in strijd
met de statuten.
Vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement of enig ander reglement van de vereniging vindt plaats bij besluit van de algemene vergadering,
met inachtneming van het bepaalde in artikel 17.
BOEKJAAR, JAARREKENING EN JAARVERSLAG
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van
deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste vijf maanden op
grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur de jaarrekening
opgemaakt.
De jaarrekening kan vergezeld gaan van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 17.4, tenzij daartoe voor de vereniging geen verplichting bestaat op grond van op de vereniging van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders.
Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
De vereniging zorgt, dat de opgemaakte jaarrekening en het jaarverslag voor
zover dit is opgemaakt, vanaf de dag van de oproeping voor de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vereniging aanwezig zijn.
De leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
kascommissie
De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commsiie van ten
minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording vanhet bestuur en
brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
Het hierna bepaalde is slechts van toepassing indien de wet daartoe verplicht.
De vereniging verleent opdracht aan een registeraccountant of een andere accountant, als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, beiden aan te duiden
als: accountant, om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 Burgerlijk Wetboek.
Tot het verlenen van de opdracht is het bestuur.
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De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en
geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
De algemene vergadering alsook het bestuur, indien deze de opdracht heeft
verstrekt, kan de aan de accountant verleende opdracht met inachtneming van
het daarover in de wet bepaalde, intrekken.
De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest,
zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om decharge te
verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of in de vergadering van de algemene vergadering mededelingen zijn gedaan.
Indien de vereniging overeenkomstig het hiervoor bepaalde verplicht is opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een accountant te verlenen en de
algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van
de accountant, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de
overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom die verklaring
ontbreekt.
STATUTENWIJZIGING, JURIDISCHE FUSIE, SPLITSING EN ONTBINDING
De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot statutenwijziging, juridische fusie of splitsing.
De algemene vergadering kan slechts besluiten tot statutenwijziging indien gedurende een periode van ten minste vijf dagen voor de algemene vergadering
tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden, een afschrift
van het voorstel tot wijziging van de statuten, in welk afschrift de voorgedragen wijziging woordelijk moet zijn opgenomen, ten kantore van de vereniging
voor de leden van de vereniging ter inzage is gelegd.
Tenzij het voorstel tot statutenwijziging, juridische fusie of splitsing is gedaan
door het bestuur, wordt het besluit van de algemene vergadering tot statutenwijziging, juridische fusie of splitsing genomen met een meerderheid van ten
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering van de
algemene vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden van de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Zijn in een dergelijke vergadering niet ten minste twee/derde van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal, met inachtneming van het in artikel
17.1 bepaalde, een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk dertig dagen na de eerste, die alsdan, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van twee/derde van de
uitgebrachte stemmen, een geldig zodanig besluit kan nemen.
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Wanneer het voorstel tot statutenwijziging, juridische fusie of splitsing is gedaan door het bestuur, wordt het besluit van de algemene vergadering tot statutenwijziging, juridische fusie of splitsing genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Iedere bestuurder is bevoegd de voor de wijziging van de statuten vereiste notariële akte te verlijden.
ONTBINDING
De vereniging wordt ontbonden:
a. door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen op de wijze als bedoeld in de artikelen 20 lid 3;
b. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt;
c. in alle andere gevallen genoemd in artikel 2:19 Burgerlijk Wetboek.
Het in lid 1 sub a bedoelde geval is het bestuur met de vereffening belast; de
algemene vergadering is evenwel bevoegd om de vereffening op te dragen aan
een of meer andere vereffenaars.
Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vereniging
is overgebleven, wordt onder de leden gelijkelijk verdeeld.
Gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vereniging berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

