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STATUTENWIJZIGING VERENIGING
Heden, @ tweeduizend twintig,
verschijnen voor mij, mr. TABE JAN SCHUTTE, notaris te Ede:
1. de heer JOHANNES ABRAHAM DE RIDDER, wonende te 2012 LR Haarlem,
Prinsessestraat 8, geboren te Rotterdam op dertig april negentienhonderd vijf en
vijftig, gehuwd,
houder van @
2.

de heer ETIENNE JOSEPH MARIE LEMMENS, wonende te 3572 ZT Utrecht, Buys
Ballotstraat 35, geboren te Heerlen op vijf en twintig april negentienhonderd acht en
vijftig, gehuwd,
houder van @

ten deze handelend als gezamenlijk bevoegd bestuurders respectievelijk voorzitter en
secretaris van de te Nijkerk gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
NEDERLANDSE VERENIGING VAN REKENKAMERS EN REKENKAMERCOMMISSIES met
adres Horapark 9, 6717 LZ Ede, welke vereniging is ingeschreven bij het handelsregister
onder nummer 27256570, RSIN 814782504,
en als zodanig gemelde vereniging ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigde,
hierna te noemen: ‘de Vereniging’
en als zodanig bevoegd op grond van de statuten van de Vereniging de statutenwijziging
bij notariële akte vast te leggen.
De verschenen personen verklaren als volgt.
INLEIDING
1. De Vereniging werd opgericht bij notariële akte op drie en twintig januari
tweeduizend drie verleden voor notaris mr. P.F.W. Sebök, notaris te 's-Gravenhage.
2. De statuten van de Vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op drie
en twintig september tweeduizend vijftien verleden voor mr. R.T van der Weij, notaris
te Nijkerk.
3. De algemene vergadering van de Vereniging heeft in de vergadering gehouden op @
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besloten de statuten te wijzigen. Van dit besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte
notulen van deze vergadering.
STATUTENWIJZIGING
Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de gewijzigde statuten met
onmiddellijke ingang als volgt:
STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en
Rekenkamercommissies.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Ede.
Definities
Artikel 2
1. Onder rekenkamers in de zin van deze statuten worden verstaan:
a. gemeentelijke rekenkamers, gemeenschappelijke rekenkamers en
rekenkamerfuncties in de zin van de Gemeentewet;
b. provinciale rekenkamers, gemeenschappelijke rekenkamers en
rekenkamerfuncties in de zin van de Provinciewet;
c. rekenkamers, gemeenschappelijke rekenkamers en rekenkamerfuncties in de zin
van de Waterschapswet; en
d. de Algemene Rekenkamer.
2. Onder voorzitters van rekenkamers worden verstaan:
a. voorzitters van de rekenkamers zoals hiervoor bedoeld, indien de rekenkamer
uit twee of meer leden bestaat: de benoemde voorzitter van de rekenkamer;
b. indien de rekenkamer uit één lid bestaat: het benoemde lid van de rekenkamer;
of
c. de directeur van een rekenkamer die tevens bestuurder is;
d. het toegelaten lid van de Algemene Rekenkamer.
Doel
Artikel 3
Het doel van de vereniging is:
1. het overdragen van kennis tussen rekenkamers;
2. het zijn van een gezamenlijk platform van en voor rekenkamers;
3. het (doen) behartigen van de belangen van de rekenkamers; en
4. al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Duur
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Artikel 4
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
Lidmaatschap
Artikel 5
1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. Waar hierna lid en leden wordt
vermeld, wordt daaronder alleen verstaan de gewone leden, tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld.
2. Lid kunnen slechts zijn voorzitters van rekenkamers zoals hiervoor onder definities
omschreven.
3. Het lidmaatschap gaat in, na schriftelijke aanmelding als lid bij het bestuur, en de
betreffende persoon als lid door het bestuur is toegelaten. Hiervan blijkt uit een door
het bestuur afgegeven verklaring.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering
alsnog tot toelating besluiten.
4. Het lidmaatschap is persoonlijk, in kwaliteit van voorzitter van een rekenkamer zoals
onder definities vermeld en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging
worden verkregen.
5. Wanneer een voorzitter van een rekenkamer voorzitter is van meerdere rekenkamers,
leidt het lidmaatschap uit hoofde van zijn voorzitterschap van de ene rekenkamer
niet automatisch ook tot lidmaatschap uit hoofde van het voorzitterschap van een
andere rekenkamer. Het lidmaatschap van de vereniging door de betreffende
voorzitter dient per afzonderlijke rekenkamer te worden aangevraagd en opgezegd.
6. Een lid kan zich ter vergadering en bij besluitvorming laten vertegenwoordigen door
een gevolmachtigde officiële plaatsvervanger; het toegelaten lid van de Algemene
Rekenkamer door een ander lid van de Algemene Rekenkamer.
7. Ereleden zijn zij die zich op enig moment op bijzondere wijze dienstbaar hebben
gemaakt voor de vereniging en als zodanig op voorstel van het bestuur door de
algemene ledenvergadering zijn benoemd. Bij reglement (zie artikel 20), vast te
stellen door de algemene ledenvergadering, kunnen nadere regelingen getroffen
worden omtrent eventuele eisen, rechten en bevoegdheden die aan het
erelidmaatschap verbonden zijn.
Schorsing
Artikel 6
1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen wanneer:
a. het lid bij herhaling in strijd handelt met de lidmaatschapsverplichtingen;
b. door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate
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is geschaad.
2. De schorsing duurt ten hoogste vier maanden.
3. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap
verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
Einde lidmaatschap
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. wanneer het betreffende lid ophoudt voorzitter te zijn van de rekenkamer zoals
bedoeld in de definities;
b. door opzegging door het lid;
c. door overlijden;
d. door opzegging door de vereniging;
e. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het
einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan de secretaris van het bestuur
met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken, met dien
verstande dat uiterlijk de eerste december de opzegging in het bezit van de
secretaris dient te zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk
te bevestigen.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door
tot het einde van het eerstvolgende boekjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van
het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of
medegedeeld;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de
vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
3. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of heeft
gehandeld of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft
benadeeld. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het
besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd
binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de
algemene ledenvergadering.
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Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Een geschorst lid heeft geen stemrecht. Wanneer het lidmaatschap in de loop van
een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid
verschuldigd.
Geldmiddelen
Artikel 8
De geldmiddelen van de vereniging kunnen onder andere bestaan uit de contributies van
de leden, uit entreegelden, uit subsidies, uit eventuele verkrijgingen ingevolge
erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten.
Nalatenschappen worden door de vereniging slechts aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
Contributies
Artikel 9
1. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene
ledenvergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.
2. Een lid betaalt zoveel maal een contributie als het aantal lokale rekenkamers op basis
waarvan hij (zie artikel 5.5) lid van de vereniging is.
Bestuur
Artikel 10
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die
uit hun midden een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd al dan
niet uit de leden van de vereniging, met inachtneming van het in dit artikel
bepaalde. De meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden dient te
bestaan uit leden van de vereniging. Met inachtneming van het in de vorige
volzin bepaalde kunnen nooit meer dan drie niet-leden (lees: niet-voorzitterleden/secretariële ondersteuning/onderzoekers die structureel verbonden zijn
aan een rekenkamer) als bestuurder tegelijk zitting hebben in het bestuur.
De voorzitter van de vereniging wordt rechtstreeks door de algemene
ledenvergadering benoemd en kan ook buiten de leden van de vereniging
worden gekozen. De algemene ledenvergadering stelt tevens het aantal
bestuursleden vast.
3. Tot het doen van een voordracht voor benoeming van bestuursleden zijn zowel
bestuur alsmede tenminste tien leden gezamenlijk bevoegd.
Ten minste vier weken voor de dag van de vergadering waarin één of meer vacatures in het bestuur moeten worden vervuld, worden de vacatures door de
secretaris ter kennis van de leden gebracht.
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Een voordracht door tien of meer leden gezamenlijk moet twee weken voor - de
aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
4. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering
besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de
uitgebrachte stemmen.
5. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie
maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de
gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan
zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
6. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar.
Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een
volgens rooster aftredende bestuurder is tweemaal onmiddellijk
herbenoembaar.
Degene die niet onmiddellijk herbenoembaar is, kan pas na het verstrijken van
een periode van vier jaar na de afloop van zijn benoemingsperiode weer tot
bestuurder worden benoemd.
7. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald,
blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk
een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de
vacature(s) aan de orde komt.
8. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de
artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.
9. Een lid van het college van de Algemene Rekenkamer wordt tijdig uitgenodigd
bestuursvergaderingen bij te wonen en kan gevraagd en ongevraagd advies
geven aan het bestuur.
Artikel 11
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering,
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan 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.
Artikel 12
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen
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met de secretaris of penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de
penningmeester.
3. Het bestuur kan aan individuele bestuursleden alsook aan derden volmacht
verstrekken om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.
Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende
vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij de Kamer van Koophandel ter
verwerking in het handelsregister.
Einde bestuurslidmaatschap
Artikel 13
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
1. door opzegging door een bestuurslid;
2. door einde van een termijn waarvoor bestuurslid benoemd is, waarbij deze termijn
ten minste wordt verlengd tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering;
3. door overlijden;
4. door faillissement, schuldsanering, curatele of onderbewindstelling;
5. door ontslag door de algemene ledenvergadering;
6. wanneer het bestuurslid ophoudt lid te zijn van de vereniging, behoudens wanneer
het betreft de voorzitter die is benoemd buiten de leden.
Algemene ledenvergaderingen
Artikel 14
1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen
zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn
door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het
bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het
gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een
toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken
worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of
meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de
algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een
accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan
benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste
twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door
haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden
te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
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4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
Bijeenroeping
Artikel 15.
1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met
inachtneming van een termijn van vier weken. De bijeenroeping geschiedt door een
aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling. De agenda en bijbehorende
stukken worden toegezonden met inachtneming van een termijn van veertien
dagen.
2. Behalve de in artikel 14 bedoelde jaarvergadering zullen algemene
ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat wenselijk acht,
alsmede zo dikwijls dat schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen
wordt verzocht door ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene ledenvergadering,
indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot
bijeenroeping van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer
dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen
nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het
bestuur de algemene ledenvergaderingen bijeenroept.
Besluitvorming
Artikel 16
1. Ieder lid heeft toegang tot de algemene ledenvergadering en heeft daar zoveel
stemmen als het aantal rekenkamers op basis waarvan hij lid van de vereniging is.
Een lid kan zich in de algemene ledenvergadering laten vertegenwoordigen door zijn
officiële plaatsvervanger. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een
schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Niemand kan echter voor meer dan één lid
als gevolmachtigde optreden.
Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald.
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het
aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel
van de voorzitter en met instemming van de vergadering.
Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van
de uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van
stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is
hij/zij gekozen, die meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen.
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Indien niemand die meerderheid der stemmen 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 heeft verkregen. Indien bij die tweede
stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel
verstaan geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn geen geldige stemmen.
3. Een ter vergadering door de voorzitter van het bestuur uitgesproken oordeel
omtrent de uitslag der stemming, 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 is geschied, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Leiding, notulen
Artikel 17
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of
ontstentenis zal een der andere bestuursleden als voorzitter der vergadering
optreden.
2. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen opgemaakt
die in de volgende vergadering worden geagendeerd en vastgesteld.
Statutenwijziging
Artikel 18
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene
ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een
zodanige vergadering moet ten minste dertig dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste dertig 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 de afloop van de dag, waarop de vergadering werd
gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene
ledenvergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal leden der
vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of
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vertegenwoordigde leden tot statutenwijziging worden besloten op een volgende,
tenminste acht dagen doch uiterlijk negentig dagen na de eerste, te houden
vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte
stemmen.
5. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt.
6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een
doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de
Kamer van Koophandel waar de vereniging haar zetel heeft.
7. Een bepaling van deze statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer
andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van
gelijke beperking.
Ontbinding en vereffening
Artikel 19
1. Behoudens het bepaalde in artikel 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt
de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene
ledenvergadering genomen met ten minste twee/derde van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2 Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde leden, tot ontbinding worden besloten in een volgende, ten
minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering,
met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
3. De oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen dient
vergezeld te gaan van de mededeling dat ter vergadering zal worden voorgesteld de
vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen
moet ten minste veertien dagen bedragen.
4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn
aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene
ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der
vereniging overeenstemmen. De vereffenaars stellen het batig saldo daartoe ter
beschikking van de algemene ledenvergadering.
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en
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aankondigingen die van de vereniging uitgaan, dient aan haar naam te worden
toegevoegd de woorden 'in liquidatie'.
7. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging moeten
worden bewaard door een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of
rechtspersoon, gedurende zeven jaren na de vereffening.
Huishoudelijk reglement
Artikel 20
1. De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven
omtrent het (ere)lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies, de
werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van
het stemrecht en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst
voorkomt.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de
algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur dan wel indien dit
schriftelijk wordt verzocht door ten minste een/derde gedeelte van de leden der
vereniging.
De algemene ledenvergadering kan daartoe eerst besluiten nadat het bestuur, als
het voorstel tot wijziging niet van haar afkomstig is, de gelegenheid heeft gehad zich
over deze wijziging te beraden.
3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van
of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de
afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.
Communicatiemiddelen
Artikel 21
Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt, alsmede
communicatie via elektronische weg, dit laatste tenzij een bestuurder of lid duidelijk
kenbaar heeft gemaakt uitsluitend schriftelijke correspondentie te wensen ontvangen.
Wijziging van gegevens dient de betreffende bestuurder/het betreffende lid zelf per
omgaande door te geven aan de vereniging of daartoe aangestelde administrateur.
Slotbepaling
Artikel 22
In alle gevallen waarin de wet noch de statuten noch het huishoudelijk reglement
voorziet, beslist het bestuur.
WOONPLAATSKEUZE
De comparanten kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van
de notaris, bewaarder van deze akte.

12

WAARVAN AKTE
wordt verleden te Ede op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Aan de comparanten is mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en een
toelichting daarop gegeven.
De comparanten hebben verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis
genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te
stellen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en mij
ondertekend.

