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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING VERENIGING
betreft: Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging

./.

Heden, * tweeduizend zes, verschijnt voor mij, mr. Harriët van Zenderen, notaris te
Utrecht: *.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------De identiteit van de verschijnende persoon is door mij, notaris, vastgesteld aan de
hand van het hiervoor vermelde en daartoe bestemde document.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------De verschijnende persoon verklaart:
A. Op *elf mei tweeduizend zes heeft de ledenraad van de vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid: Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging,
met statutaire zetel in de gemeente Amersfoort, kantoorhoudende te 3811 MN
Amersfoort, Spoorstraat 13, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland onder dossiernummer
32072428, hierna te noemen: de "vereniging", besloten tot wijziging van de
statuten van de vereniging en tot verlening van machtiging aan de verschijnende
persoon om de akte van statutenwijziging te doen verlijden, hetgeen blijkt uit
*een uittreksel uit de notulen van de ledenraad van de vereniging, waarvan een
*fotokopie aan deze akte is gehecht.
B. De statuten van de vereniging zijn vastgesteld bij de akte van oprichting, op
eenendertig december negentienhonderd achtennegentig verleden voor
mr. Gerrit Herman Beens, notaris te Amersfoort. De statuten van de vereniging
zijn nadien niet gewijzigd.
Ter uitvoering van voormelde besluiten worden de statuten van de vereniging
zodanig gewijzigd dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt:
STATUTEN
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Artikel 1
In deze statuten wordt verstaan onder:
1. afdelingsjaarvergadering, de verplichte, jaarlijkse, voorafgaand aan de jaarlijkse
ledenraad te houden, algemene vergadering van een plaatselijke afdeling bedoeld
in artikel 9 lid 5 van deze statuten;
2. afdelingsvergadering, het orgaan bedoeld in artikel 2:41a van het Burgerlijk
Wetboek en in artikel 9 lid 5 van deze statuten, te weten de algemene
vergadering van een plaatselijke afdeling;
3. afgevaardigden, de door en uit de leden van de vereniging gekozen
afgevaardigden voor de ledenraad bedoeld in artikel 17 leden 2 en 3 van deze
statuten, die stemgerechtigd zijn in de ledenraad, hetgeen blijkt uit artikel 18 lid
4 van deze statuten;
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4.

gewestelijke jaarvergadering, de verplichte, jaarlijkse, voorafgaand aan de
jaarlijkse ledenraad te houden, algemene vergadering van een gewest bedoeld in
artikel 9 lid 7 en in artikel 17 lid 3 van deze statuten;
5. gewestelijke vergadering, het orgaan bedoeld in artikel 2:41 van het Burgerlijk
Wetboek en in artikel 9 lid 7 van deze statuten, te weten de algemene
vergadering van een gewest;
6. jaarlijkse ledenraad, de verplichte, jaarlijkse, in beginsel binnen zes maanden na
afloop van het verenigingsjaar, te houden algemene vergadering van de
vereniging bedoeld in artikel 16 lid 3 en in artikel 17 lid 5 van deze statuten;
7. jaarrekening, de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting;
8. landelijk bestuur, het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek
en artikel 12 lid 1 van deze statuten, te weten het bestuur van de vereniging;
9. landelijk bureau, het bureau bedoeld in artikel 22 van deze statuten;
10. ledenraad, het orgaan bedoeld in artikel 2:40 van het Burgerlijk Wetboek en in
artikel 17 van deze statuten, te weten de uit afgevaardigden bestaande algemene
vergadering van de vereniging;
11. schriftelijk, zowel per post, per fax, als per e-mail;
12. secretariaat, het secretariaat van de vereniging, gevestigd in het landelijk bureau
bedoeld in artikel 22 lid 1 van deze statuten;
13. toezending, zowel per post, per fax, als per e-mail;
14. vereniging, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bedoeld in artikel 2
lid 1 van deze statuten.
NAAM EN ZETEL
Artikel 2
1. De vereniging is genaamd: Passage, christelijk-maatschappelijke
vrouwenbeweging.
2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort.
GRONDSLAG
Artikel 3
De vereniging gaat uit van de overtuiging dat Gods Woord op elk levensterrein en
voor elke levensuiting toetssteen en richtsnoer moet zijn. Deze grondslag mag niet
worden gewijzigd.
DOEL
Artikel 4
1. De vereniging heeft ten doel te werken aan vorming en ontwikkeling van haar
leden in al hun verscheidenheid op het brede terrein van nationale en
internationale maatschappelijke vraagstukken en haar leden te stimuleren tot
maatschappelijke participatie.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het organiseren en doen organiseren van bijeenkomsten, kadertrainingen,
cursussen, lezingen, studiedagen en conferenties en het zorgdragen voor de
onderlinge communicatie;
b. het zoeken naar samenwerking met verenigingen en instanties zowel in
binnen- als buitenland;
c. het verzamelen en uitwisselen van informatie en documentatie en het doen
of laten doen van onderzoek dat kan bijdragen aan de verbetering van
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d.
e.
f.
g.
h.

zichtbaarheid, zelfstandigheid en zeggenschap van leden in stedelijk en
landelijk gebied;
het inbrengen van standpunten bij overheid en andere organisaties;
het uitgeven van een verenigingsblad;
het vertegenwoordigen van de leden bij en/of het participeren in bestuursen overlegorganen van maatschappelijke organisaties en overheid;
het zorgdragen voor een beleidsmatige ondersteuning tot de realisatie van
het doel;
alle andere wettige middelen die het doel van de vereniging bevorderen, een
en ander in de ruimste zin van het woord.

LEDEN
Artikel 5
1. De vereniging kent als leden meerderjarige vrouwen die instemmen met de
grondslag van de vereniging, die het doel van de vereniging onderschrijven en
die door het bestuur van een plaatselijke afdeling dan wel, op grond van het
bepaalde in artikel 6 lid 2, door het landelijk bestuur als lid zijn toegelaten.
2. Degene die als lid van de vereniging wenst toe te treden, dient zich te melden bij
het bestuur van de plaatselijke afdeling in haar woonplaats of, naar vrije keuze,
bij het bestuur van een andere plaatselijke afdeling. Ook kan degene die als lid
van de vereniging wenst toe te treden zich melden bij het landelijk bestuur, dat
op zijn beurt vervolgens zorg draagt voor aanmelding, in overleg met de
betrokkene, bij een plaatselijke afdeling.
3. Het landelijk bestuur houdt een ledenregister waarin de namen en adressen van
alle leden zijn opgenomen. Ieder lid is gehouden adreswijzigingen onmiddellijk
schriftelijk ter kennis te brengen van het bestuur van de plaatselijke afdeling tot
welke zij behoort. Het bestuur van deze plaatselijke afdeling is vervolgens
gehouden adreswijzigingen onmiddellijk schriftelijk ter kennis te brengen van
het landelijk bestuur door middel van een schriftelijke kennisgeving aan het
secretariaat.
TOELATING LEDEN
Artikel 6
1. Het bestuur van de plaatselijke afdeling, waarbij de betrokkene zich heeft
aangemeld, beslist omtrent de toelating tot lid.
2. Bij niet-toelating tot lid door het bestuur van de plaatselijke afdeling, kan de
betrokkene tegen deze afwijzing in beroep gaan bij het landelijk bestuur, dat
alsnog tot toelating kan besluiten. Deze beroepsprocedure is nader geregeld in
het huishoudelijk reglement.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid, welke opzegging schriftelijk dient te
geschieden bij het bestuur van de betrokken plaatselijke afdeling;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
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De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft opgehouden
aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen,
wanneer zij haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging door de vereniging geschiedt door
het bestuur van de betrokken plaatselijke afdeling. Het lid wordt ten spoedigste
schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van zes weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk
worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was
opgezegd.
5. Een lid kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een
maand nadat haar een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in
een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
6. Een lid is niet bevoegd het lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen
in het geval haar geldelijke rechten en verplichtingen worden gewijzigd.
7. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het
landelijk bestuur. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met
opgave van redenen, in kennis gesteld.
8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond
dat een lid haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook dat
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren en van een besluit tot ontzetting door het landelijk bestuur staat
de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het
besluit beroep op de ledenraad open.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met
dien verstande dat het geschorste lid het recht heeft zich in de ledenraad, waarin
het beroep wordt behandeld, te verweren.
9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
DONATEURS
Artikel 8
1. Donateurs zijn zij die hebben toegezegd de vereniging financieel te steunen met
een jaarlijkse bijdrage waarvan het minimum bedrag door het landelijk bestuur
wordt vastgesteld en die als zodanig door het landelijk bestuur zijn toegelaten.
2. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die hun bij of
krachtens deze statuten zijn toegekend en opgelegd.
3. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde door de
donateur en door de vereniging worden beëindigd door opzegging. Opzegging
door de vereniging geschiedt door het landelijk bestuur. Indien de rechten en
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verplichtingen in de loop van een verenigingsjaar eindigen, blijft niettemin de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, behoudens ontheffing van deze
bepaling door het landelijk bestuur.
PLAATSELIJKE AFDELINGEN, GEWESTEN EN ORGANEN
Artikel 9
1. De leden van de vereniging zijn ingedeeld in plaatselijke afdelingen, waarvan de
geografische grenzen en het aantal door het landelijk bestuur worden
vastgesteld. Het doel van de plaatselijke afdelingen is gelijk aan het doel van de
vereniging, echter beperkt tot het gebied waar de plaatselijke afdeling werkzaam
is.
2. Een lid behoort tot de plaatselijke afdeling door welke zij als lid is toegelaten en
tot het gewest tot welke haar plaatselijke afdeling behoort.
3. De plaatselijke afdelingen zijn gegroepeerd in gewesten, waarvan de
geografische grenzen en het aantal door het landelijk bestuur worden
vastgesteld. Het doel van de gewesten is gelijk aan het doel van de vereniging,
echter beperkt tot het gebied waar het gewest werkzaam is.
4. In elke gemeente waar ten minste vijftien leden wonen, kan, onder goedkeuring
van het landelijk bestuur, een plaatselijke afdeling worden ingesteld.
5. Een plaatselijke afdeling kent een bestuur en een afdelingsvergadering. Elke
plaatselijke afdeling houdt ten minste één keer per jaar, voorafgaande aan de
jaarlijkse ledenraad, de afdelingsjaarvergadering.
6. In elke provincie waar ten minste twee plaatselijke afdelingen zijn ingesteld,
kan, onder goedkeuring van het landelijk bestuur, een gewest worden ingesteld.
7. Een gewest kent een bestuur en een gewestelijke vergadering. Elk gewest houdt
ten minste één keer per jaar, voorafgaande aan de jaarlijkse ledenraad, de
gewestelijke jaarvergadering.
8. De instelling, organisatie, taak, werkwijze en de eventuele opheffing, splitsing of
samenvoeging van plaatselijke afdelingen en gewesten is geregeld in het
huishoudelijk reglement.
9. De plaatselijke afdelingen en gewesten hebben geen rechtspersoonlijkheid.
10. Organen van de vereniging zijn het landelijk bestuur, de ledenraad, de besturen
van plaatselijke afdelingen, de afdelingsvergaderingen, de besturen van
gewesten, de gewestelijke vergaderingen, de geschillencommissie alsmede alle
overige personen en commissies die krachtens de statuten zijn belast met een
nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend.
GELDMIDDELEN
Artikel 10
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. de jaarlijkse bijdragen van de leden;
b. overige bijdragen van de leden;
c. donaties, erfstellingen en legaten;
d. subsidies;
e. de jaarlijkse bijdragen van de donateurs;
f. inkomsten uit exploitatie;
g. inkomsten uit vermogen; en
h. overige baten.
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Erfstellingen kunnen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
JAARLIJKSE BIJDRAGE LEDEN
Artikel 11
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de
ledenraad, met inachtneming van het bepaalde in het huishoudelijk reglement,
wordt vastgesteld.
2. Het landelijk bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage te
verlenen.
LANDELIJK BESTUUR
Artikel 12
1. Het landelijk bestuur van de vereniging bestaat uit een door de ledenraad vast te
stellen oneven aantal natuurlijke personen van ten minste drie, die door de
ledenraad worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.
2. De benoeming van leden van het landelijk bestuur geschiedt, met inachtneming
van het bepaalde in artikel 14 lid 1, uit een of meer bindende voordrachten. Tot
het opmaken van zulk een voordracht is het landelijk bestuur bevoegd. De
voordracht van het landelijk bestuur wordt bij de oproeping voor de ledenraad
meegedeeld.
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met
een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen
genomen besluit van de ledenraad.
4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de ledenraad overeenkomstig het
bepaalde in het vorige lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter
te ontnemen, dan is de ledenraad vrij in haar keuze.
5. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
voordrachten.
EINDE LIDMAATSCHAP LANDELIJK BESTUUR EN SCHORSING
Artikel 13
1. Een lid van het landelijk bestuur kan, ook al is zij voor een bepaalde tijd
benoemd, te allen tijde door de ledenraad worden ontslagen of geschorst. Een
schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk lid van het landelijk bestuur treedt uiterlijk drie jaren na haar benoeming af,
volgens een door het landelijk bestuur op te maken rooster van aftreden. De
aftredende is terstond eenmaal herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature
wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van haar voorganger in.
3. Het lidmaatschap van het landelijk bestuur eindigt voorts door overlijden, door
bedanken en door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
FUNCTIES EN BESLUITVORMING VAN HET LANDELIJK BESTUUR
Artikel 14
1. De voorzitter van het landelijk bestuur wordt door de ledenraad in functie
benoemd. De leden van het landelijk bestuur wijzen uit hun midden een vicevoorzitter, een penningmeester en een secretaris aan, waarbij een lid van het
landelijk bestuur meer dan één functie kan bekleden.
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Van het verhandelde in elke vergadering van het landelijk bestuur worden
notulen opgemaakt. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende
vergadering door het landelijk bestuur vastgesteld, en ten blijke daarvan
ondertekend door de voorzitter en de secretaris. In afwijking van hetgeen de wet
dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de
totstandkoming en de inhoud van een besluit van het landelijk bestuur niet
beslissend.
3. Het landelijk bestuur vergadert minstens vier keer per jaar en verder zo vaak, als
de voorzitter, de secretaris of twee leden van het landelijk bestuur dit wenselijk
achten.
4. Vergaderingen van het landelijk bestuur worden gehouden ter plaatse als bij de
oproeping bepaald.
5. De vergaderingen van het landelijk bestuur worden schriftelijk opgeroepen door
of namens de voorzitter van het landelijk bestuur met inachtneming van een
termijn van ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van de
vergadering daaronder niet begrepen.
Op een daartoe strekkend verzoek van de secretaris of ten minste twee leden van
het landelijk bestuur dient de voorzitter binnen één week na ontvangst van dat
verzoek over te gaan tot oproeping tot een bestuursvergadering bij gebreke
waarvan de verzoeker(s) zelf de vergadering kunnen (doen) oproepen.
De oproepingsbrief bevat de datum, het uur en de plaats van de vergadering,
alsmede de agenda.
6. Indien de oproepingstermijn vermeld in het vorige lid niet in acht is genomen,
kan ter vergadering slechts besluitvorming plaatsvinden met algemene stemmen
van alle in functie zijnde leden van het landelijk bestuur.
Deze wijze van besluitvorming geldt tevens met betrekking tot onderwerpen die
niet geplaatst zijn op de agenda in het vorige lid vermeld.
7. Toegang tot de vergaderingen van het landelijk bestuur hebben de leden van het
landelijk bestuur, de directeur van het landelijk bureau, alsmede zij die daartoe
door de voorzitter van het landelijk bestuur worden uitgenodigd.
8. De voorzitter van het landelijk bestuur heeft de leiding van de vergaderingen van
het landelijk bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter van het landelijk bestuur
voorziet het landelijk bestuur zelf in de leiding van zijn vergaderingen.
9. Het landelijk bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in een vergadering,
waarin ten minste de helft van de in functie zijnde leden van het landelijk
bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van het landelijk bestuur kan
als gevolmachtigde slechts voor één ander lid van het landelijk bestuur ter
vergadering zijn stem uitbrengen.
10. Ieder lid van het landelijk bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
11. Alle besluiten in vergadering van het landelijk bestuur worden genomen met
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken,
is het voorstel verworpen.
12. Het landelijk bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits
schriftelijk en met algemene stemmen van alle in functie zijnde leden van het
landelijk bestuur.
TAAK VAN HET LANDELIJK BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
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Artikel 15
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het landelijk bestuur belast met
het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal leden van het landelijk bestuur beneden drie is gedaald, blijft
het landelijk bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een
ledenraad te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen
aan de orde komt.
3. Het landelijk bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door het landelijk bureau of door
commissies. De leden van een commissie worden benoemd door het landelijk
bestuur. De taken en bevoegdheden van een commissie worden vastgelegd door
het landelijk bestuur.
4. Het landelijk bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenraad, bevoegd te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en
bezwaring van registergoederen en van overeenkomsten waarbij de vereniging
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Deze
beperking geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de
vereniging ter zake van deze handelingen.
5. Het landelijk bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
Daarnaast komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging
slechts toe aan:
- twee gezamenlijk handelende leden van het landelijk bestuur; of
- een lid van het landelijk bestuur, tezamen handelend met de directeur van
het landelijk bureau.
6. Het landelijk bestuur kan - al dan niet met beperkingen - aan door hem aan te
wijzen natuurlijke personen volmacht verlenen de vereniging te
vertegenwoordigen.
7. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of
meer leden van het landelijk bestuur kan de ledenraad een of meer personen
aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.
VERENIGINGSJAAR, JAARVERSLAG EN REKENING EN
VERANTWOORDING
Artikel 16
1. Het verenigingsjaar - tevens boekjaar - is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het landelijk 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 landelijk bestuur brengt op de jaarlijkse ledenraad binnen zes maanden na
afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
ledenraad, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over
het gevoerde beleid. Het legt de jaarrekening ter goedkeuring aan de ledenraad
over, waarbij gevoegd een verklaring omtrent de getrouwheid daarvan afkomstig
van een accountant, bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het landelijk bestuur;
ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder
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opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid
van de gezamenlijke leden van het landelijk bestuur in rechte vorderen dat zij
deze verplichtingen nakomen. De jaarrekening wordt eveneens ondertekend door
de directeur van het landelijk bureau.
4. De vereniging is verplicht opdracht tot onderzoek van de jaarrekening te
verlenen aan een accountant bedoeld in het vorige lid. Tot het verlenen van de
opdracht aan de accountant is de ledenraad bevoegd. Gaat deze daartoe niet over,
dan is het landelijk bestuur bevoegd.
5. De accountant bedoeld in het vorige lid brengt omtrent zijn onderzoek verslag
uit aan het landelijk bestuur, en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een
verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
6. Het landelijk bestuur is verplicht de accountant bedoeld in lid 4 ten behoeve van
zijn onderzoek alle door hem gevraagde inlichtingen te verschaffen, hem
desgewenst de kas en de waarden te vertonen en de boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te
stellen.
7. Goedkeuring van de jaarrekening door de ledenraad strekt niet tot decharge van
de leden van het landelijk bestuur voor het gevoerde beleid over het afgelopen
verenigingsjaar.
Nadat het voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening aan de orde is geweest,
zal aan de ledenraad het voorstel worden gedaan om decharge te verlenen aan de
leden van het landelijk bestuur voor het door hen gevoerde beleid over het
afgelopen verenigingsjaar, voorzover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of
over dat beleid in de ledenraad mededelingen zijn gedaan.
8. Het landelijk bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3
gedurende zeven jaren te bewaren.
9. 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.
LEDENRAAD
Artikel 17
1. Aan de ledenraad komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door
de wet of de statuten aan het landelijk bestuur zijn opgedragen.
2. De ledenraad bestaat uit zoveel afgevaardigden als er gewesten van de
vereniging zijn, welke afgevaardigden door en uit de leden worden gekozen
overeenkomstig het in het volgende lid bepaalde.
3. De leden van elk gewest kiezen jaarlijks, op de gewestelijke jaarvergadering, in
beginsel uit het bestuur van het gewest, één afgevaardigde, alsmede één
plaatsvervangend afgevaardigde. Een (plaatsvervangend) afgevaardigde wordt
gekozen voor een periode van één jaar, aanvangende op de eerstvolgende na de
gewestelijke jaarvergadering, waarin deze (plaatsvervangend) afgevaardigde
werd gekozen, te houden ledenraad en eindigend op de daarop volgende te
houden gewestelijke jaarvergadering, waarin overeenkomstig het in dit lid
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bepaalde, een volgende (plaatsvervangend) afgevaardigde wordt gekozen. Een,
overeenkomstig het in dit lid bepaalde, door een gewestelijke vergadering
gekozen (plaatsvervangend) afgevaardigde is terstond tweemaal herkiesbaar.
In geval van belet of ontstentenis van alle leden of het enige lid van het bestuur
van een gewest, is de persoon die de gewestelijke vergadering daartoe aanwijst,
tijdelijk met het bestuur van het gewest belast. Alsdan kan ook een
(plaatsvervangend) afgevaardigde buiten de leden van het bestuur van het gewest
worden gekozen, mits uit de leden van het gewest.
4. De verkiezing van een (plaatsvervangend) afgevaardigde dient uiterlijk vóór één
mei te geschieden. Een afgevaardigde kan te allen tijde door de gewestelijke
vergadering worden geschorst en ontslagen; van een zodanig besluit doet het
bestuur van het gewest, dan wel de persoon die tijdelijk is belast met het bestuur
van het gewest, bedoeld in lid 3 laatste alinea, terstond schriftelijk mededeling
aan het landelijk bestuur. In geval van schorsing, ontslag, belet of ontstentenis
van een afgevaardigde, is de plaatsvervangende afgevaardigde bevoegd als
afgevaardigde op te treden. Wel is de gewestelijke vergadering alsdan verplicht
zo spoedig mogelijk een opvolgend afgevaardigde te kiezen, die in functie zal
zijn gedurende de resterende periode van haar voorganger. Indien ook de
plaatsvervangende afgevaardigde is verhinderd, geldt het bepaalde in artikel 18
lid 7.
5. De jaarlijkse ledenraad wordt, behoudens verlenging van deze termijn door de
ledenraad, gehouden binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar. In
de jaarlijkse ledenraad wordt in ieder geval aan de orde gesteld:
- het jaarverslag van het landelijk bestuur;
- de goedkeuring van de jaarrekening;
- de voorziening in eventuele vacatures;
- de verlening van decharge aan het landelijk bestuur voor het gevoerde
beleid over het afgelopen verenigingsjaar, voorzover van dat beleid uit de
jaarrekening blijkt of over dat beleid in de ledenraad mededelingen zijn
gedaan;
- de vaststelling van de begroting van het landelijk bestuur;
- de vaststelling van de jaarlijkse bijdrage;
- de vaststelling van het beleidsplan; en
- de voorstellen van het landelijk bestuur of van een zodanig aantal
afgevaardigden als is gerechtigd tot het uitbrengen van ten minste een tiende
gedeelte van het aantal stemmen dat in een voltallige ledenraad kan worden
uitgebracht, aangekondigd bij de oproeping voor de ledenraad.
6. Andere ledenraden worden gehouden zo dikwijls het landelijk bestuur dit
wenselijk oordeelt.
7. Voorts is het landelijk bestuur op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal
afgevaardigden als is gerechtigd tot het uitbrengen van ten minste een tiende
gedeelte van het aantal stemmen dat in een voltallige ledenraad kan worden
uitgebracht, verplicht tot het bijeenroepen van een ledenraad op een termijn van
niet langer dan zes weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen
gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan
door oproeping overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 of bij advertentie in
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ten minste één landelijk dagblad, met inachtneming van de in artikel 21 bedoelde
oproepingstermijn. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan leden van het
landelijk bestuur belasten met de leiding van de ledenraad en het opstellen van
de notulen.
TOEGANG EN STEMRECHT LEDENRAAD
Artikel 18
1. Toegang tot de ledenraad hebben de (plaatsvervangende) afgevaardigden, de
leden van het landelijk bestuur en de directeur van het landelijk bureau, alsmede
het in artikel 7 lid 8 bedoelde geschorste lid. Voorts hebben toegang zij die
daartoe door de (plaatsvervangende) afgevaardigden zijn uitgenodigd, met dien
verstande dat:
- een (plaatsvervangende) afgevaardigde per een vijftal door haar op de
ledenraad uit te brengen stemmen één tot haar gewest behorend lid, dat niet
is geschorst, kan uitnodigen, deze leden hierna genoemd: "genodigden",
echter met een maximum van vijf genodigden per gewest;
- de genodigden enkel op de ledenraad het woord kunnen voeren, indien de
voorzitter van de ledenraad hen dit recht verleent; en
- het aantal genodigden veertien dagen vóór de datum van de ledenraad in
beginsel door de besturen van de gewesten schriftelijk aan het secretariaat
wordt opgegeven.
Geen toegang hebben geschorste afgevaardigden en geschorste leden van het
landelijk bestuur.
2. Over toelating van andere dan de in het vorige lid bedoelde personen beslist de
voorzitter van de ledenraad.
3. De (plaatsvervangende) afgevaardigden zijn verplicht zich voor die ledenraad
aan te melden door het plaatsen van een handtekening op de presentielijst.
4. Het stemrecht in de ledenraad wordt uitgeoefend door de afgevaardigden naar de
maatstaf van het ledenaantal waarvoor een bijdrage dient te worden betaald. Een
afgevaardigde brengt voor het gewest waaruit zij overeenkomstig het bepaalde in
lid 3 van het vorige artikel is gekozen, per honderdtal tot dat gewest behorende
leden waarvoor een bijdrage dient te worden betaald één stem uit, waarbij geldt
dat bij een (opvolgend) ledenaantal tot en met negenenveertig naar beneden
wordt afgerond en bij een (opvolgend) ledenaantal van vijftig tot honderd naar
boven wordt afgerond. Het aantal stemmen dat in de ledenraad door elke
afgevaardigde kan worden uitgebracht, wordt met inachtneming van het hiervoor
bepaalde vastgesteld door het landelijk bestuur en wel voor elk verenigingsjaar
aan de hand van het aantal leden per één januari van het lopende jaar.
5. Een afgevaardigde brengt haar stemrecht, eventueel na overleg met haar
genodigden, uit zonder last en ruggespraak van de gewestelijke vergadering. De
door een afgevaardigde uit te brengen stemmen kunnen niet op verschillende
wijze worden uitgebracht.
6. Leden van het landelijk bestuur hebben in de ledenraad een raadgevende stem.
7. De namen van de afgevaardigden en hun plaatsvervangers worden veertien
dagen vóór de datum van de ledenraad in beginsel door de besturen van de
gewesten schriftelijk aan het secretariaat opgegeven. In geval van belet of
ontstentenis van alle leden of het enige lid van het bestuur van een gewest,
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worden deze namen door de persoon die tijdelijk is belast met het bestuur van
het gewest, bedoeld in artikel 17 lid 3 laatste alinea, opgegeven.
Mochten zowel een afgevaardigde, als haar plaatsvervanger verhinderd zijn, dan
kan in beginsel een ander lid van het bestuur van het gewest alsnog als
afgevaardigde optreden, mits een, naar het oordeel van de voorzitter van de
ledenraad afdoende, schriftelijke volmacht van het bestuur van het gewest wordt
overgelegd. In geval van belet of ontstentenis van alle leden of het enige lid van
het bestuur van een gewest, kan, bij verhindering van zowel de afgevaardigde
van het gewest, als haar plaatsvervanger, de persoon die tijdelijk is belast met
het bestuur van het gewest, bedoeld in artikel 17 lid 3 laatste alinea, of een door
haar gevolmachtigde persoon alsnog als afgevaardigde optreden, laatstgenoemde
persoon echter alleen indien een, naar het oordeel van de voorzitter van de
ledenraad afdoende, schriftelijke volmacht wordt overgelegd.
8. Voor elke schriftelijke stemming op een ledenraad wordt een stembureau
gevormd, bestaande uit drie afgevaardigden, te benoemen door de voorzitter van
die ledenraad. De in de vorige zin bedoelde afgevaardigden mogen geen deel
uitmaken van het landelijk bestuur en mogen ook niet in die ledenraad zijn
voorgedragen voor de functie van lid van het landelijk bestuur.
VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN VAN DE LEDENRAAD
Artikel 19
1. De ledenraden worden geleid door de voorzitter van de vereniging. Ontbreekt de
voorzitter, dan treedt de vice-voorzitter als voorzitter op. Ontbreekt ook de vicevoorzitter, dan treedt een van de andere leden van het landelijk bestuur door het
landelijk bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in
het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de ledenraad daarin zelf.
2. Van het verhandelde in elke ledenraad worden notulen opgemaakt. Deze notulen
worden in dezelfde of in de eerstvolgende ledenraad vastgesteld, en ten blijke
daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Zij die de ledenraad
bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen
opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis
van de leden gebracht.
BESLUITVORMING VAN DE LEDENRAAD
Artikel 20
1. Het ter ledenraad 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.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het vorige lid bedoeld
oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien
de meerderheid van de ledenraad of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van
de ledenraad genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

12

10451940/HVZ
Concept d.d. 20 maart 2006

5.

Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht,
een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan
weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen
plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft gekregen, hetzij
tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij deze
herstemmingen, waaronder niet is begrepen de tweede stemming, wordt telkens
gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd,
evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het
geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het
geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door
loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen
stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen
twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende een verkiezing van
personen, dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming wenselijk acht of een of meer van de stemgerechtigden zulks vóór de
stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten
briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde
hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een eenstemmig besluit van alle afgevaardigden, ook al zijn deze niet in een
ledenraad bijeen, heeft, mits met voorkennis van het landelijk bestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van de ledenraad.
9. Zolang in een ledenraad alle afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen,
omtrent alle aan de orde komende onderwerpen ook al heeft geen oproeping
plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander
voorschrift omtrent het oproepen en houden van ledenraden of een daarmee
verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
BIJEENROEPING LEDENRAAD
Artikel 21
1. De ledenraden worden, onverminderd het bepaalde in artikel 17 lid 7,
bijeengeroepen door het landelijk bestuur. De oproeping geschiedt door
toezending van een schriftelijke aankondiging aan de adressen van de
secretarissen van alle gewesten volgens het ledenregister. De termijn voor de
oproeping bedraagt ten minste zes weken, de dag van de verzending niet
meegerekend.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd
het bepaalde in de artikelen 23 en 24.
3. Een zodanig aantal afgevaardigden als is gerechtigd tot het uitbrengen van ten
minste een tiende gedeelte van het aantal stemmen dat in een voltallige
ledenraad kan worden uitgebracht, heeft het recht voorstellen in te dienen voor
een ledenraad, welke voorstellen, vergezeld van een toelichting, ten minste twee
maanden vóór de dag van de ledenraad bij het secretariaat schriftelijk dienen te
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zijn ingediend. Het landelijk bestuur is verplicht om die voorstellen op de
agenda van de ledenraad te plaatsen en om deze in die ledenraad te behandelen.
LANDELIJK BUREAU
Artikel 22
1. Ter uitvoering van haar taak kent de vereniging het landelijk bureau, waarin het
secretariaat van de vereniging is gevestigd en de administratie en het financieel
beheer worden gevoerd.
2. Het landelijk bureau staat onder leiding van een directeur, die door het landelijk
bestuur wordt benoemd. Aan het landelijk bureau kan voorts door het landelijk
bestuur zodanig overig personeel worden verbonden als dit bestuur nodig
oordeelt. Het landelijk bestuur stelt de bezoldiging en de verdere
arbeidsvoorwaarden van de directeur van het landelijk bureau vast.
3. Het landelijk bestuur stelt de taken en bevoegdheden die worden gedelegeerd
aan de directeur en het overig personeel van het landelijk bureau bij
directiestatuut schriftelijk vast. Het directiestatuut dient te worden neergelegd
ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken,
binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.
4. De directeur en het overig personeel van het landelijk bureau kunnen wel lid zijn
van de vereniging, doch geen bestuursfuncties bekleden binnen de vereniging.
5. De werkzaamheden van de aan het landelijk bureau verbonden functionarissen
worden verricht onder verantwoordelijkheid van het landelijk bestuur. De
directeur is verantwoording verschuldigd aan het landelijk bestuur over de door
hem/haar en het overig personeel van het landelijk bureau verrichte
werkzaamheden.
STATUTENWIJZIGING, FUSIE, SPLITSING
Artikel 23
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door
een besluit van een ledenraad, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor
oproeping tot een zodanige ledenraad bedraagt ten minste zes weken.
2. Zij die de oproeping tot de ledenraad ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste twee weken vóór de
ledenraad een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, aan de afdelingen waaruit de vereniging bestaat en
aan de afgevaardigden schriftelijk ter kennis brengen. Bovendien wordt een
afschrift als in de vorige zin bedoeld ten minste twee weken vóór de ledenraad
op een daartoe geschikte plaats, waaronder in elk geval is begrepen de adressen
van de secretarissen van alle gewesten volgens het ledenregister, voor de leden
ter inzage gelegd tot na afloop van de dag waarop de ledenraad wordt gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste twee
derden van de uitgebrachte stemmen, in een ledenraad waarin ten minste een
zodanig aantal afgevaardigden als is gerechtigd tot het uitbrengen van ten minste
twee derde gedeelte van het aantal stemmen dat in een voltallige ledenraad kan
worden uitgebracht, aanwezig of vertegenwoordigd is. Is dit vereiste gedeelte
van de afgevaardigden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die
ledenraad een tweede ledenraad bijeengeroepen, te houden niet eerder dan
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veertien dagen en niet later dan zes weken na de eerste ledenraad, waarin over
het voorstel zoals dat in de vorige ledenraad aan de orde is geweest, ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde afgevaardigden, kan worden besloten,
mits met een meerderheid van ten minste twee derde gedeelte van de
uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte
is opgemaakt. Tot het doen verlijden van zodanige akte is ieder lid van het
landelijk bestuur bevoegd.
5. De ledenraad kan besluiten tot juridische fusie en splitsing bedoeld in titel 7 van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 is ten
aanzien van een zodanig besluit van overeenkomstige toepassing.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 24
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenraad. Het
bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel is ten aanzien van een
zodanig besluit van overeenkomstige toepassing.
2. Bij ontbinding van de vereniging wordt haar vermogen vereffend door de leden
van het landelijk bestuur, indien en voor zover de ledenraad niet anders bepaalt.
3. Bij het besluit tot ontbinding stelt de ledenraad de bestemming vast van hetgeen
na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden
vereniging is overgebleven.
4. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging
worden bewaard gedurende zeven jaren nadat de vereniging heeft opgehouden te
bestaan door de door de vereffenaars daartoe aangewezen persoon.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 25
1. De ledenraad stelt een huishoudelijk reglement vast waarin die onderwerpen
worden geregeld die in deze statuten niet of niet volledig zijn geregeld, welk
reglement niet in strijd mag zijn met de wet, ook waar deze geen dwingend recht
bevat, en deze statuten.
2. Op een besluit tot vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement is
het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 23 van overeenkomstige
toepassing.
GESCHILLENCOMMISSIE
Artikel 26
1. De vereniging heeft een geschillencommissie, bestaande uit drie natuurlijke
personen die uit hun midden een voorzitter en een secretaris aanwijzen.
2. De leden van de geschillencommissie worden benoemd door de ledenraad, die
tevens plaatsvervangers voor ieder van hen benoemt. De benoeming geschiedt
uit de leden, met dien verstande dat de ledenraad kan besluiten dat ten hoogste
één lid van de geschillencommissie en/of ten hoogste één plaatsvervanger buiten
de leden wordt/worden benoemd. Elk lid van de geschillencommissie en elke
plaatsvervanger kan te allen tijde door de ledenraad worden ontslagen of
geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een
besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
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3.

De ledenraad is bij de benoeming van leden van de geschillencommissie en hun
plaatsvervangers aan generlei voordracht gebonden.
4. In de geschillencommissie kan nimmer meer dan één lid van het landelijk
bestuur zitting hebben. Niet benoembaar zijn de leden van het bestuur van een
plaatselijke afdeling, alsmede de leden van het bestuur van een gewest.
5. Elk lid van de geschillencommissie treedt uiterlijk af in de derde jaarlijkse
ledenraad vergadering, volgend op die, waarin haar benoeming plaatsvond. Zij is
terstond eenmaal herbenoembaar.
6. Leden van de geschillencommissie defungeren bovendien:
a. door overlijden;
b. ingeval een ander lid van de geschillencommissie tevens lid van het
landelijk bestuur is: door benoeming tot lid van het landelijk bestuur;
c. door benoeming tot lid van het bestuur van een plaatselijke afdeling of tot
lid van het bestuur van een gewest;
d. door ontslag als bedoeld in lid 2;
e. door bedanken.
7. De geschillencommissie heeft tot taak het beslissen in de geschillen
voortvloeiend uit de toepassing van de statuten, reglementen, besluiten en
voorschriften, zowel van de vereniging als van haar plaatselijke afdelingen en
gewesten, zowel tussen de leden en de vereniging en/of haar organen, als tussen
de organen van de vereniging, als tussen de leden onderling.
8. In geschillen tussen de leden onderling kan slechts door de geschillencommissie
worden beslist voor zover deze rechtstreeks uit het lidmaatschap voortvloeien.
9. De geschillencommissie zal uitspraak doen bij wijze van bindend advies 'als
goede mannen naar billijkheid'.
10. De leden van de geschillencommissie stellen in onderling overleg hun
werkverdeling vast. De geschillencommissie kan een reglement vaststellen,
waarin de aangelegenheden, haar intern betreffende, worden geregeld.
11. Weigert een van de partijen mede te werken aan het door de
geschillencommissie in te stellen onderzoek dan kan deze uit dien hoofde in het
ongelijk worden gesteld.
SLOTVERKLARING
Ten slotte verklaart de verschijnende persoon dat voor de eerste maal:
- tot leden van de geschillencommissie zijn benoemd:
a. mevrouw Jacoba Lolkje van der Wal, geboren te Wageningen op achttien
juli negentienhonderd vijfenvijftig;
b. mevrouw Ira Henriëtte Samuëlina Stam, geboren te Capelle aan den IJssel
op negen april negentienhonderd vierenzestig; en
c. mevrouw Catharina van Gelder-Leenheer, geboren te Rotterdam op negen
januari negentienhonderd achtendertig; en
- tot hun respectieve plaatsvervangers zijn benoemd:
a. mevrouw Rie Stoffer-van Nieuwkoop, geboren te Rotterdam op negen juni
negentienhonderd drieëndertig;
b. mevrouw Egbertien Koekoek-Mulder, geboren te Zweeloo op negen januari
negentienhonderd drieënveertig; en
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c.

mevrouw Adriana Verbaan-Bal, geboren te 's-Gravenhage op acht
september negentienhonderd veertig.
De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is verleden te Utrecht op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en na het geven van een toelichting
daarop aan de verschijnende persoon, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van
deze akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschijnende
persoon en mij, notaris, ondertekend.
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