
68452/SH 

STATUTENWIJZIGING DE SCHAKEL 

Heden, één en twintig oktober tweeduizend dertien, verschenen - 
voor mij, mr. Allard Slagman, notaris gevestigd en 	  
kantoorhoudende te Leeuwarden: 	  
1. mevrouw Umit ZORLU,  wonende te 8441 CR Heerenveen, 	 

Zonnebloemstraat 25, geboren te Samandag op vijfentwintig 
april negentienhonderd vierenzeventig, gehuwd, zich 	 
legitimerende met een Nederlandse identiteitskaart, nummer: 
IT244FJP8, geldig tot achtentwintig januari tweeduizend 	 
vijftien, 	  

2. de heer Wiebe MEILEMA,  wonende te 8925 JC Leeuwarden, 
Schierstins 48, geboren te Lemsterland op elf juni 	 
negentienhonderd achtenzestig, ongehuwd en niet 	 
geregistreerd partner, zich legitimerende met een rijbewijs, - 
nummer: 3320425405, geldig tot vierentwintig mei 	 
tweeduizend veertien 	  

3. mevrouw Trijntie Aaltje TERPSTRA,  wonende te 8913 BN - 
Leeuwarden, Wijnaldumerstraat 3, geboren te Leeuwarden op 
zes augustus negentienhonderd zevenenzeventig, ongehuwd 
en niet geregistreerd partner, zich legitimerende met een 	 
rijbewijs, nummer: 3334576860, geldig tot zevenentwintig 	 
juni tweeduizend zestien, 	  

te dezen handelende als bestuurders van de vereniging met 	 
volledige rechtsbevoegdheid: DE SCHAKEL,  statutair gevestigd in 
de gemeente Leeuwarden, kantoorhoudende te 8911 DH 	 
Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, welke vereniging is 	 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 	 
Koophandel voor Noord-Nederland onder nummer 40002795, en 
gemelde vereniging op grond van het bepaalde in haar statuten - 
rechtsgeldig vertegenwoordigende.   
De comparanten, handelend als gemeld, in aanmerking nemende: 

dat de vereniging is opgericht op dertien april 	  
negentienhonderd negen en veertig; 	  
dat de statuten laatstelijk zijn vastgesteld bij notariële akte 	 
op drie december negentienhonderd acht en negentig 	 
verleden voor mr. J.K. Rademakers, destijds notaris te 	 
Leeuwarden; 	  
dat nadien de statuten nimmer zijn gewijzigd; 	  
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dat in de algemene vergadering gehouden te Leeuwarden, op 
dertien mei tweeduizend dertien, werd besloten de artikelen 3 
lid 1, 4 lid 1, 5, 7 lid 1 en lid 9, 8 lid 2, 12 lid 2, 14 lid 5, 15 - 
lid 4 en 15 lid 7 van de statuten van de vereniging te 	 
wijzigen, van welk besluit blijkt uit een aan deze akte te 	 
hechten uittreksel van de notulen van die vergadering, 	 

verklaarden bij deze akte vermeld besluit uit te voeren en 	 
deswege de statuten hierbij te wijzigen, zodat gemelde artikelen 
van de statuten met ingang van heden komt te luiden als volgt: 	 
"Artikel 3 	  
1. De vereniging heeft ten doel het versterken van de band 	 

tussen de personeelsleden van de gemeente Leeuwarden te - 
Leeuwarden onderling en tussen deze personeelsleden en de 
organisatie van de gemeente Leeuwarden te Leeuwarden. 	 

Artikel 4 	 
1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die rechtstreeks in 	 

loondienst werkzaam zijn bij de gemeente Leeuwarden, 	 
alsmede zij die rechtstreeks in loondienst werkzaam zijn 	 
geweest bij de gemeente Leeuwarden en niet meer actief 	 
deelnemen aan het arbeidsproces. 	  

Artikel 5 	  
1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de 	 

vereniging financieel te steunen met een door de algemene 	 
ledenvergadering in het huishoudelijk reglement vast te 	 
stellen bijdrage. Begunstigers kunnen slechts zijn diegenen 	 
die werkzaam zijn bij de gemeente Leeuwarden anders dan 	 
rechtstreeks in loondienst. Daarnaast kunnen op voorstel van 
het bestuur andere personen als begunstiger worden   
aangemerkt na goedkeuring van de algemene vergadering.-- 

2. Begunstigers hebben geen stemrecht in de algemene 	 
ledenvergadering. 	  

3. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen - 
dan die welke hun bij of krachtens de statuten en het 	 
huishoudelijk reglement zijn toegekend of opgelegd. 	 

Artikel 7 	  
1. Het lidmaatschap eindigt: 	  

a. door de dood van een lid; 	  
b. door opzegging door een lid, zulks met inachtneming van 

het hierna bepaalde; 	  
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan 	 

geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de 
vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van 
de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap 
te laten voortduren; van dat laatste is ondermeer sprake 
als het rechtstreekse dienstverband van het lid met de 	 
gemeente Leeuwarden eindigt door het aanvaarden van - 
een dienstverband bij een andere werkgever; 	  
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d. door ontzetting. Deze 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. 	  

9. In aanvulling op het bepaalde in lid 1 sub c. van dit artikel, -- 
kan het lidmaatschap, indien het lid zulks wenst, voortduren, 
indien het rechtstreekse dienstverband met de gemeente -- 
Leeuwarden wordt beëindigd door pensionering dan wel  
doordat het lid op andere wijze niet langer actief deelneemt - 
aan het arbeidsproces.  

Artikel 8 	 
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

Opzegging vindt in ieder geval plaats in het geval dat de 	 
begunstigde niet langer werkzaam is bij de gemeente 	 
Leeuwarden. In het geval dat een begunstigde rechtstreeks in 
loondienst van de gemeente Leeuwarden treedt, dan vindt 	 
van rechtswege omzetting plaats in lidmaatschap, tenzij de 	 
begunstigde alsdan schriftelijk aangeeft geen lid te willen 	 
worden. In dat geval dient de begunstigde gelijktijdig aan te 
geven te willen opzeggen. 	  

	

Artikel 12 	 
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, 

volgens een door het bestuur op te maken rooster. De 	 
aftredende bestuurder is eenmaal terstond herkiesbaar. De 	 
afgetreden bestuurder is na verloop van een termijn van 	 
tenminste drie jaar na het eindigen van zijn tweede termijn - 
weer herkiesbaar als bestuurder.  
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op - 
het rooster niet de plaats in van zijn voorganger, doch wordt 
benoemd voor een nieuwe periode van maximaal drie jaar,   
een en ander overeenkomstig het hieromtrent bepaalde in het 
huishoudelijk reglement.  

	

Artikel 14 	 
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene 

vergadering voor besluiten tot: 	  
I. onverminderd het hierna onder II. bepaalde, het aangaan 

van rechtshandelingen en het verrichten van 	  
investeringen welke een waarde of bedrag, vast te stellen 
door de algemene vergadering in het huishoudelijk 	 
reglement, te boven gaan; 	  

II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of 
genot verkrijgen en geven van onroerende zaken; 	 

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de 	 
vereniging een bankkrediet wordt verstrekt; 	 

c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter 
leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen 
het gebruik maken van een aan de vereniging 	 
verleend bankkrediet; 	  
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d. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; 	 
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het 	 

voeren van arbitrale procedures, doch met 	  
uitzondering van het nemen van conservatoire 	 
maatregelen en van het nemen van die 	  
rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden; 	 

f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. 	 
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door of tegen 	 
derden geen beroep worden gedaan. 	  

Artikel 15 	  
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een 

commissie van ten minste twee personen, die geen deel uit 	 
mogen maken van het bestuur. 	  
Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording - 
van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering 	 
verslag uit van haar bevindingen. 	  

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 
2 en 3 zeven jaren te bewaren." 	  

SLOT 	  
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 	  
Waarvan akte verleden te Leeuwarden op de datum aan het begin 
van deze akte vermeld. Nadat ik, notaris, de zakelijke inhoud heb 
meegedeeld en toegelicht aan de comparanten en hen - zo nodig 
- heb gewezen op de gevolgen daarvan, hebben zij verklaard van 
de inhoud van deze akte tijdig te hebben kennisgenomen en 	 
daarmee in te stemmen. 	  
Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de 
comparanten en mij, notaris, ondertekend. 	  
(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 



DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VERENIGING 
MET VOLLEDIGE RECHTSBEVOEGDHEID: 

De Schakel, statutair gevestigd in de gemeente Leeuwarden, 

opgericht op dertien april negentienhonderd negen en veertig en 
waarvan de statuten notarieel zijn vastgelegd bij akte op twintig 
november negentienhonderd één en tachtig verleden voor mr. 
D.W. van Terwisga, destijds notaris ter standplaats Leeuwarden, 
zoals deze statuten luiden.na  de akte van statutenwijziging op 
één en twintig oktober tweeduizend dertien verleden voor mr. 
Allard Slagman, notaris gevestigd te Leeuwarden: 

	  STATUTEN---- 
	  NAAM EN DUUR - -- 
Artikel 1 ---- 	 - - 
1. De personeelsvereniging van de medewerkers van de g 

meent? Leeáwarden te Leeuwarden draagt de naam: De 
Schakel. 	  

2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 	 

'ZETEL 
Artikel 2 	 
De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Leeuwarden. 



Artikel 3 
1. De vereniging heeft ten doel het versterken van de band 	 

tussen de personeelsleden van de gemeente Leeuwarden te - 
Leeuwarden onderling en tussen deze personeelsleden en de 
organisatie van de gemeente Leeuwarden te Leeuwarden.   

Artikel 4 	 
1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die rechtstreeks in 

loondienst werkzaam zijn bij de gemeente Leeuwarden, 	 
alsmede zij die rechtstreeks in loondienst werkzaam zijn 	 
geweest bij de gemeente Leeuwarden en niet meer actief 	 
deelnemen aan het arbeidsproces. 	  

Artikel 5 	  
1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de 	 

vereniging financieel te steunen met een door de algemene 	 
ledenvergadering in het huishoudelijk reglement vast te 	 
stellen bijdrage. Begunstigers kunnen slechts zijn diegenen 	 
die werkzaam zijn bij de gemeente Leeuwarden anders dan 	 
rechtstreeks in loondienst. Daarnaast kunnen op voorstel van 
het bestuur andere personen als begunstiger worden 	 
aangemerkt na goedkeuring van de algemene vergadering.- 	 

2. Bebnstigers hebben geen stemrecht in de algemene 	 
ledenvergadering. 	  

3. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen - 
dan die welke hun bij of krachtens de statuten en het 	 
huishoudelijk reglement zijn toegekend of opgelegd. 	 

--------- 	TOELATING 
Artikel 6  	 
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating va 'ledenen -7- 

begunstigers. -------- --- 	 - -- 	 ----- - - 

2. Bij niet-toelating tot lid kan de algvmogadering , 	- alsnog tot toelating besluiten. 
Artikel 7 	  
1. Het lidmaatschap eindigt; 	  

a. door de dood van een lid; 	  
b. door opzegging door een lid, zulks met inachtneming van 

het hierna bepaalde; 	  
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan 	 

geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de 
vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van 
de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap 
te laten voortduren; van dat laatste is ondermeer sprake 
als het rechtstreekse dienstverband van het lid met de 	 
gemeente Leeuwarden eindigt door het aanvaarden van - 
een dienstverband bij een andere werkgever; 	  

d. door ontzetting. Deze 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. 	  

• Fe. 



4.  

5.  

9. In aanvulling op het bepaalde in lid 1 sub c. van dit artikel, -- 
kan het lidmaatschap, indien het lid zulks wenst, voortduren, 
indien het rechtstreekse dienstverband met de gemeente ---- 
Leeuwarden wordt beëindigd door pensionering dan wel  
doordat het lid op andere wijze niet langer actief deelneemt - 
aan het arbeidsproces. 	  

Artikel 8 	  
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

Opzegging vindt in ieder geval plaats in het geval dat de 	 
begunstigde niet langer werkzaam is bij de gemeente 	 
Leeuwarden. In het geval dat een begunstigde rechtstreeks in 
loondienst van de gemeente Leeuwarden treedt, dan vindt 	 
van rechtswege omzetting plaats in lidmaatschap, tenzij de 	 
begunstigde alsdan schriftelijk aangeeft geen lid te meen 	 
worden. In dat geval dient de begunstigde gelijktijdig aan te 
geven te willen opzeggen. 	  
	 -JAAktIJKSE BIJDRAGEN  	  

	

Artikel 9  	 
1. De leden en de begunstigers zijn gehouden tot het bete- - 

len van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene 
vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe 	 11e/categorieën worden Ingedeeld die een verschillende 'bijdrage betalen. 	  
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of - 
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het   
betalen van een bijdrage te verlenen. 

3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting een con-tributie te betalen. 	  
	  RECHTEN BEGUNSTIGERS 	  
Behalve de 	

---------------------  Artikel 10 

overige rechten die aan begunstigers bij of 	 krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het 	 recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij - te wonen. 	  

ikel 	 BESTUUR 	  

1. Het bestuur bestaat uit ten minste zeven meerderjarige 
	 personen, die door de algemene vergadering worden be- 	 noemd. De benoeming geschiedt uit de leden, met dien --- 

verstande dat in het bestuur zo mogelijk alle diensten 
vertegenwoordigd dienen te zijn. 	  .- 2. 
De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer - -- 

bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. - 
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd -- 
zowel het bestuur als tien leden.   
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping ---- 
voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien 
of meer leden toet voor de aanvang van de vergadering --- 
schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ----- 
ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitge-
brachte stetmen genomen besluit van de algemene vergade-
ring, genomen in een vergadering waarin tenminste ----- -- 
twee/derde van de leden vertegenwoordigd is. 
Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene ---- 
vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opge-
maakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, 
dan is de algemene vergadering vrij in de keus. 
Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt 
de benoeming uit die Veordrachtee. 	  
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AttfiCel 12 	 
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk driejaar na zijn benoeming af, 

volgens een doorhetbestuurop te maken roosban De   
aftredende bestuurder is eenmaal terstond herkiesbaar. De 
afgetreden bestuurder is na verloop vaneen termijn van  
tenminste driejaar na het eindigen van zijn tweede termijn - 
weerherkiesbaarals bestuurder.  
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op - 
het rooster niet de plaats in van zijn voorganger, doch wordt 
benoemd voor een nieuwe periode van maximaal driejaar,   
een en ander overeenkomstig het hieromtrent bepaalde in het 
huishoudelijk reglement.  

-- -- BESTUURSFUNCTIES - BESLUIVOR1'IIN VhN HET BESTUUR 	 
Artikel 13 	 
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een 

penningmeester aan, terwijl'de voorzitter door de alge-
. • mene vergadering in functie wordt gekozen. Het kan voor 

bunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. 
Een bestuurslid kan Meer den één functie bekleden. 	 

2. :Vari het verhandelde in elke vergadering worden door de 	 
secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en - 
de secretaris warden vastgesteld en ondertekend, na door 
de vergadering te zijn goedgekeurd. 	  
In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, 
is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandko- 
ming en de inhoud van een besluit niet beslissend. 

3. 
---- 

Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aan- 
gaande de vergaderingen van en de besluitvorming door 	 
het bestuur worden gegeven. 	  

. De voorzitter, secretaris en penningmeester tezamen -- 
vormen het dagelijks bestuur, dat onder verantwoorde- --- 
lijkheid van het bestuur belast is met handelingen die -- 
spoed vereisen.  

ArtikeT.14 	 
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene 

vergadering voor besluiten tot:  
L onverminderd het hierna onder IL bepaalde, het aangaan 

van rechtshandelingen en het verrichten van 	  
investeringen welke een waarde of bedrag, vast te stellen 
door de algemene vergadering in het huishoudelijk 	 
reglement, te boven gaan; 	  

IL a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of 
genot verkrijgen en geven van onroerende zaken; 	 

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de 	 
vereniging een bankkrediet wordt verstrekt; 	 

c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter 
leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen 
het gebruik maken van een aan de vereniging 	 
verleend bankkrediet; 	  

d. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; 	 



e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het 
voeren van arbitrale procedures, doch met 	 

f. 
Op het 
derden 

Artikel 15 	 

uitzondering van het nemen van conservatoire 
maatregelen en van het nemen van die 	 
rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden; - 
het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten • _- 
ontbreken van deze goedkeuring kan door of tegen 
geen beroep worden gedaan. 	  

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een 
commissie van ben minste twee personen, die geen deel uit -- 
mogen maken van het bestuur.   
Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording 
van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering 	 
verslag uit van haar bevindingen. 	  

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 
2 en 3 zevenjaren te bewaren." 	  
------ - 	ALGEMENE VERGADERINGEN 	 

1 Artikel 16 	
_ _ 

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle 
bevjoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten 
• ,aan het bestuur zijn opgedragen 	  

Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het   
verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de - 
jaarvergadaring gehouden. ------ 
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: -- 
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording 	 

bedoeld in artikel 15, met het verslag van de aldaar 
bedoelde commissie; 	  

b. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie - 
voor het volgende verenigingsjaar; 	  

c, voorziening in eventuele vacatures; 	  
d, voorstellen van het . bestuur p_g de leden, aangekondigd 

bij de oproeping voor de vergadering, 	  
. Andere algemene vergaderingen word-en gehouden zo dik- 

-- 
wijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. 	  

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten 	 
minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het - 
uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen of 
door twintig leden, indien dit aantal leden minder is - 
dan het zojuist bedoelde aantal, verplicht tot het 	 
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn 
van niet langer dan vier Weken. Indien aan het verzoek - 
binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen 
de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door - 
oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie 
in ten minste een ter plaatse waar de vereniging geves-
tigd is veel gelezen dagblad. 	 
	  TOEGANG EN STEMRECHT 
Artikel 17 ----- 
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden 

van de vereniging en alle begunstigers. Geen toegang -- 
hebben geschorste leden. 	  , 	- 
Over toelating van andere dan de in lid 1-bedoelde 	 
personen beslist de vergadering. 

3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft 
één stem. 	  

4. Een lid kan zijn Stem door een schriftelijk daartoe -- 
gemachtigd ander lid doen uitbrengen. 	  



VOORZITTERSCHAP NOTULEN 	  
Artikel 18  
1. De algemene vergaderingen werden geleid door de voorzit- 

ter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. 	  
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan 	 
treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur 
aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze 	 
wijze niet in bet voorzitterschap voorzien, dan voorziet 
de vergadering daarin zelf. 	  

2. Ven het verhandelde in elke vergadering woedenedeer de 
secretaris of seer-ander door de voorzitter daartoe 	 
aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzit-
ter en de secretaris werden vastgesteld en ondertekend, - 
ne door de vergadering te zijn goedgekeurd. 	  
Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel 
proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. 
De inhoud van de notulen of ven het proces-verbaal wordt 
ter kennis van de leden gebracht. 

------- BESLUITVORMING VAN DE ALGE ENE VERGADERING --- 
Artikel 19 -----  
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de 

voorzitter dat deer de vergadering een besluit is gene- - 
men is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van --- 
een genomen besluit, voorzover werd Gestemd over een 	 
nidt schriftelijk vastgelegd voorstel. 	  

2. llordt echter onmiddellijk no het uitspreken van het in 	 
het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan ee 	 
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de  
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelij-
ke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, - 
een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. ------------- 
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen --- 
van de oorspronkelijke stemming. 

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen ---- 
worden alle besluiten van de algemene vergadering geno-

.men met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte ----- 
stemmen. ------- 	 --- --- 

4, Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitge- - 
bracht. 	  

5. Indien hij een verkiezing van personen niemand de vol-
strekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede -- - 
stemming of, ingeval ven 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 beeft verkregen, 	 
hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen 	 
staken. 	  
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de 
tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de perse- - 
nen op wip bij de voorafgaande Stemming is gestemd, ----- 
evenwel uitgezonderd de persoon ,op wie bij die vooraf-
gaande stemming het geringste aantal stemmen is uitge-
bracht. 	  
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal - 
stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt 
deer loting uitgemaakt op wie van die personen bij de 	 
nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen werden uitge- 	 
bracht. 	  
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen 
staken, beslist het 16t wie van beiden is gekozen. 	 

6. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende 
verkiezing van personen, dun is het verworpen. --------- 



7, Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzit-.-
ter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der -- 
stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. --- 
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, geslo-ten briefjes. ----- 

Besluitvorming bij acclamatie la mogelijk, tenzij een 
stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 	  
Een 64natemMig besluit van alle leden, ook al zijn deze - 
niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorken- 
nis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een' 	 9. besluit van de algemene vergedering. 
Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig 
of vertegenwoordigd zijn kunnen geldige besluiten worden 
genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de - 
orde. komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot -e 	 statutenwijziging of tot-ontbinding ook al heeft geen - 
oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorge-
schreven wijze geschied of is enig ander voorschrift -- 
omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een - 
daarmee verband houdende formaliteit niet In acht gene- - 

----------- BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING 	  Artikel 20 
 .1. De -algemene vergaderingen werden bijeengeroepen door het . 

'De oproeping geschiedt: 	  
- door vermelding in het personeelsorgaan; 	  
- door publicatie op de publicatieborden. 	  
De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven 	 dagen, onverminderd bet bepaalde in artikel 21. 	 

2, Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen 	 vermeld, onverminderd  het bepaalde in artikel 21. 	 
STATUTE/MIJZIGING 	  Artikel 	21 

i, In de statuten van de vereniging kan geen verandering --- 
werden gebracht dan door een besluit van een algemene --- 
vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat 
aldaar wijziging ven de statuten zal worden voorgesteld. 
Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter -- 
behandeling Van een Voorstel tot statutenwijziging 	 
hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de 	 
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de 	 voorgedragen wijziging woordelijk Is opgenomen, op een 	 
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen 
tot na de afloop van de dag waarop de vergadering wordt 
gehouden, 	  
Alle leden werden ten minste een maand voor deze verga- - 
dering op de hiervoor in artikel 20 lid 1 omschreven 	 
wijze op de hoogte gesteld ven de voorgenomen wijzigin-gen. 	  
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat 
hiervan een notariële' akte is opgemaakt. Tot het doen — 
~lijden van de akte ie ieder bestuurslid bevoegd, -- 
	  ONTBINDING 	  tikel 22 	  

'De vereniging ken Werden entbenden door een besluit van - Oe algemene vergadering, Het bepaalde in de leden 1 en 2 
van het voorgaande artikel is ven overeenkomstige toe- 

Een besluit tot ontbinding behoeft ten minste twee/derde 
van de uitgebrachte steMMen, in .een vergadering waarin 
ten minste twee/derde ven de leden tegenwoordig of 	 vertegenwoordigd is.. Is niet twee/derde van de leden 	 
tegenwoordig of vereegenwoordigd, dan wordt binnen vier - 
weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en 	 gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de 	 
vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het - 
aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan ---- 



8 

worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 	  

.3. Bij het besluit tot ontbinding wordt een bestemming aan - 
het batig saldo gegeven en worden één of meer personen   
aangewezen die zich met de vereffening zullen belasten. - 
	  HUISHOUDELIJK REGLEMENT 	 
Artikel 23  
W be algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement - 

vaststellen. 	  
,2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met - 

de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met 
de statuten. 	  
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