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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

____

Heden, negentien september twee duizend twaalf, verschenen voor mij, MR.
____________
FOKJE KOOI, notaris gevestigd te Opsterland, kantoorhoudende te
__________________________________________________
Beetsterzwaag:
_________
a. de heer FRANS OLAF BUSCH, wonende te 9246 TL Olterterp, Van
__
Harinxmaweg 19, geboren te Voorburg op elf juli negentien honderd vier en
______________________________
vijftig, rijbewijsnummer 4347979200;
_______
b. mevrouw drs. HERMANNA OOSTRA, wonende te 9246 TL Olterterp,
___
Achterwei 2, geboren te Vlagtwedde op één en dertig december negentien
________________________
honderd zestig, paspoortnummer NYLP4K467;
___________
c. de heer MARC ANTOINE RENÉ CROLLA, wonende te 9244 AA
_____
Beetsterzwaag, Utein 39, geboren te Amsterdam op twee mei negentien
__________________
honderd acht en vijftig, rijbewijsnummer 4012493016.
_
te dezen handelende als respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester
___
en derhalve tezamen uitmakende het dagelijks bestuur van de vereniging met
_________
volledige rechtsbevoegdheid: VERENIGING PLAATSELIJK BELANG
__________
BEETSTERZWAAG-OLTERTERP, statutaire zetel te Beetsterzwaag,
__
kantoorhoudende te 9246 TL Olterterp, Achterwei 2, ingeschreven bij de Kamer
______
van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 40001234, hierna ook te
___________________________________________
noemen "de vereniging",
_
en als zodanig bevoegd deze vereniging op grond van artikel 9 lid 4 rechtsgeldig
_____________________________________________
te vertegenwoordigen.
_______________________________________
De comparanten verklaarden:
_________________________________________________
CONSIDERANS
_____________
De vereniging is opgericht op zes maart negentien honderd drie.
De statuten zijn voor het eerst opgenomen in een notariële akte op vijf en twintig
___
juli negentien honderd negen en zeventig verleden voor mr. H.W. Roemeling,
____________________________________
destijds notaris te Beetsterzwaag.
___
Bij besluit van de algemene ledenvergadering van de vereniging van vier april
twee duizend twaalf is besloten de statuten van de vereniging te doen wijzigingen
____________________________________________
als hierna omschreven.
__
Een uittreksel uit de notulen van die vergadering wordt aan deze akte gehecht.
___________________________________________
STATUTENWIJZIGING
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarden de comparanten de statuten van
______________
de vereniging te wijzigen, zodat deze komen te luiden als volgt:
_________________________________________________
NAAM EN ZETEL
_______________________________________________________
Artikel 1.
_
1. De vereniging draagt de naam "Vereniging Plaatselijk Belang Beetsterzwaag______________________
Olterterp", gevestigd in de gemeente Opsterland.
__
2. De duur van de vereniging, opgericht op zes maart negentien honderd drie,
________________________________
wordt met onbepaalde tijd verlengd.
__________________________________________________________
DOEL
_______________________________________________________
Artikel 2.
_
De vereniging stelt zich ten doel de plaatselijke belangen en de vooruitgang van
_____________________________
Beetsterzwaag en Olterterp te bevorderen.
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_______________________________________________________

Artikel 3.
______
De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
________
a. het informeren van en luisteren naar de ingezetenen over relevante
____
ontwikkelingen via alle ten dienste staande communicatiemiddelen en het
___________________________________
organiseren van bijeenkomsten;
______
b. het informeren van voor de vooruitgang van Beetsterzaag en Olterterp
___
relevante organisaties (zoals de gemeente, instellingen en bedrijven) over
__________________________
opvattingen en wensen van de ingezetenen;
___
c. het verbinden van wensen en mogelijkheden van ingezetenen en relevante
organisaties door het doen van voorstellen en het ontwikkelen en actualiseren
____________________________________
van een samenhangende visie;
_
d. samenwerking met naburige verenigingen, welke met gelijksoortige middelen
________________________________________
hetzelfde doel nastreven.
_______________________________________________________
Artikel 4.
_______
De vereniging onthoudt zich van alle actie op politiek en kerkelijk gebied.
__________________________________________________
LIDMAATSCHAP
_______________________________________________________
Artikel 5
__________________________
Leden van de vereniging kunnen zijn personen:
_
1. personen, dié de meerderjarige leeftijd hebben bereikt en woonachtig zijn of
___________________
een bedrijf uitoefenen te Beetsterzwaag of Olterterp.
_
2. Als lid kan men worden toegelaten nadat men een verzoek dienaangaande bij
___
het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet_
toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating
____________________________________________________
besluiten.
___________________________________
3. Het lidmaatschap is persoonlijk.
4. Als adres geldt het woonadres in Beetsterzwaag of Olterterp, danwel het adres
_______________
van het in Beetsterzwaag of Olterterp uitgeoefende bedrijf.
____________________________________________
EINDE LIDMAATSCHAP
_______________________________________________________
Artikel 6.
________________________________________
1. Het lidmaatschap eindigt:
_____________________________________
a. door de dood van het lid;
___________________________________
b. door opzegging door het lid;
_
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een
______
lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de
____
statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de
__
vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging
_________
niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
_
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of
______________________
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
_____________
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
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 vier weken. Echter kan het lidmaatschap
______
onmiddellijk worden beëindigd, indien van het lid of van de vereniging
_
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 is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit
_
waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te
_____________________________________
zijnen opzichte uit te sluiten.
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______________

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
___
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op
_____
grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
____
lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het
_
lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de
___
kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij
____
wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van
___
redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
_______________________________________
beroep is het lid geschorst.
__
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
_____
niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het
__________________________________________
bestuur anders besluit.
____________________________________________
JAARLIJKSE BIJDRAGEN
_______________________________________________________
Artikel 7.
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de
________________________
algemene vergadering zal worden vastgesteld.
_______
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
____________________________________
ontheffing hiervan te verlenen.
_______________________________________________________
BESTUUR
_______________________________________________________
Artikel 8.
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal, doch tenminste vijf leden, die door
________________
de algemene vergadering uit de leden worden benoemd.
____
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur
____________________________________________
niettemin bevoegd.
______
3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
___________
penningmeester aan. Zij vormen tezamen het dagelijks bestuur.
_____
4. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
__
ontslagen of geschorst. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist
__________
van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. Een
___
schorsing,die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
______________________
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
_________________________________
5. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
____________
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
____________________________________________
b. door bedanken;
__
c. door ontslag door de algemene vergadering conform lid 4 van dit artikel.
________
6. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen worden gegeven
____
aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur.
____________________________
BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING
_______________________________________________________
Artikel 9.
_
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het
______________________________________
besturen van de vereniging.
_
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
_
van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden
___________________________________________________
benoemd.
__
3. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden,
bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten
__
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,
_
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor de schuld van een
_______
derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene
_________________________________________________
vergadering.
___
4. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
____________
5. Voor het beschikken over banksaldi is de handtekening van de
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______________________________________

penningmeester voldoende.
________________________
JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING
______________________________________________________
Artikel 10.
___________________
1. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
_______
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 zes 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 deze 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.
__
Deze 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. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de
_____________
rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
________________________________________
ALGEMENE VERGADERINGEN
______________________________________________________
Artikel 11.
___
1. Aan een 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 zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een
________________
algemene vergadering - de Jaarvergadering - gehouden.
__________________
In de Jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
________________________
a. het verslag van de vorige Jaarvergadering;
_______________________________
b. het jaarverslag van de secretaris;
__
c. het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 10
_________________
met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
d. de benoeming van de in artikel 10 genoemde commissie voor het volgende
____________________________________________
verenigingsjaar;
_____________________
e. de voorziening in eventuele bestuursvacatures;
___
f. 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 schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen
_
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn
___________________________________
van niet langer dan drie 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 15 dezer statuten.
__________________________________________
TOEGANG EN STEMRECHT
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______________________________________________________

Artikel 12.
_____
1. De algemene vergadering is openbaar toegankelijk, tenzij het dagelijks
___________
bestuur anders beslist. Geen toegang hebben geschorste leden.
___________
2. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem.
_____
3. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid
___________________________________________________
uitbrengen
____________________________________
VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN
______________________________________________________
Artikel 13.
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn/haar afwezigheid
__
of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering
____________________________________________________
optreden.
_
2. Van het tijdens de Jaarvergadering verhandelde worden door de secretaris of
door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.
_____________________
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
______________________________________________________
Artikel 14
___
1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten
__
van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de
__________________________________________
uitgebrachte stemmen.
2. Stemming over zaken geschiedt via opsteken van de lidmaatschapskaart, over
personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk,
_______________________
mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
_______
3. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn
__________________________________________________
verworpen.
_
4. Bij stemming over personen is hij/zij gekozen, die de volstrekte meerderheid
______
der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die
__
meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen
_____
de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben
_
verkregen en is hij/zij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid
_____
der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede
__
stemming de stemmen staken, beslist het lot. Onder stemmen worden in dit
_____
artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking
komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
5. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is
__
genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit
oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats
______
wanneer de meerderheid der vergadering, of indien de oorspronkelijke
____
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
_________________________________________
aanwezige dit verlangt.
_____________________________
BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
______________________________________________________
Artikel 15.
____
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De
____
oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden of door een
____
advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd
_
veelgelezen dag- of weekblad. De termijn van oproeping bedraagt tenminste
_________________________________________________
zeven dagen.
__________
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
_______________________________________________
RAAD VAN ADVIES
______________________________________________________
Artikel 16.
_
1. De algemene vergadering kan besluiten tot het instellen en opheffen van een
______________________________________________
Raad van Advies.
___
2. In de Raad van Advies kunnen zitting nemen organisaties die zich inzetten
___
voor de in artikel 2 beoogde vooruitgang van Beetsterzwaag en Olterterp,
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_________

danwel verenigingen die meer dan honderd (100) ingezetenen van
_________
Beetsterzwaag of Olterterp in het ledenbestand kunnen aantonen.
_____
3. De algemene vergadering besluit over de toelating of ontzegging van de
_____________
toegang tot de Raad van Advies op voorstel van het bestuur.
____
4. De Raad van Advies wordt geïnformeerd over relevante ontwikkelingen in
Beetsterzwaag en Olterterp en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over
___________________________________
de aktiviteiten van het bestuur.
__
5. De deelnemers informeren het bestuur van Plaatselijk Belang over relevante
_____________________
ontwikkelingen en aktiviteiten van hun organisatie.
6. De Raad van Advies vergadert tenminste eenmaal per jaar en zoveel vaker als
____
door de meerderheid van de zitting hebbende organisaties of het bestuur
_________________________________________
wenselijk wordt geacht.
_____________________________________________
STATUTENWIJZIGING
______________________________________________________
Artikel 17.
___
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de
___
algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat
_____
daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van
_______
oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste twee weken
___________________________________________________
bedragen.
__
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
__
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen
_______
voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
___
voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe
____
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag
_____________________________
waarop de vergadering werd gehouden.
_________
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten met een
___
meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal geldig uitgebrachte
___________________________________________________
stemmen.
______
4. Een statutenwijziging is niet eerder van kracht dan nadat daarvan een
_____________________________________
notariële akte is opgemaakt.
______________________________________
ONTBINDING EN VEREFFENING
______________________________________________________
Artikel 18.
_____________________________________________
De vereniging eindigt:
___________________________
a. door daling van het ledental beneden tien;
__________
b. door ontbinding krachtens besluit van de algemene vergadering;
_______
c. door haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard.
______________________________________________________
Artikel 19.
1. Tot ontbinding der vereniging kan alleen worden besloten in een opzettelijk tot
dat doel belegde algemene vergadering, waar tenminste drie/vierde der leden
_____
aanwezig is en dan alleen nog met drie/vierde der uitgebrachte geldige
___________________________________________________
stemmen.
__
2. De termijn van oproeping tot zulk een vergadering bedraagt tenminste twee
_
weken. Indien in de algemene vergadering, waarin de ontbinding aan de orde
_
komt, het vereiste aantal leden niet aanwezig is, moet binnen drie weken een
__
tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen, welke in ieder geval
_____
over de ontbinding kan beslissen, doch alleen met een meerderheid van
________________
tenminste drie/vierde der uitgebrachte geldige stemmen.
___
3. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn
_________________
aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
4. Een eventueel batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van
het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij
___
het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het
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_____________________________________

batig saldo worden gegeven.
_______________________________________
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
______________________________________________________
Artikel 19.
______
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
_
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten.
_________________________________________________________
SLOT
______________________________
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
__
De identiteit van de comparanten is door mij, notaris mede aan de hand van de
_____________________________
hiervoor gemelde documenten vastgesteld.
____
Deze akte is verleden te Opsterland op de datum, in het hoofd van deze akte
_______________________________________________________
vermeld.
___
De comparanten hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van
deze akte te hebben kennis genomen en met deze inhoud in te stemmen. Daarna
is de inhoud van deze akte aan de comparanten opgegeven en toegelicht, waarop
___
de comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen
__________________________________________________
prijs te stellen.
____
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de
_____________________________
comparanten en mij, notaris, ondertekend.

FS / 20120301

