2005.002001.01 / RP
STATUTENWIJZIGING

Heden, elf september tweeduizend zes, verscheen voor mij, Mr OLAV JOANNES
ANGELINUS MARIE-JOSEPH DIERCKXSENS, notaris met als plaats van vestiging
gemeente Loon op Zand:
1.

de heer René Jacobus Johannes Maria KONINGS, wonende te Roosendaal,
Gripvelden 54, 4707 ZG, geboren te Roosendaal en Nispen, dertig mei
negentienhonderd vijf en veertig, (Nederlandse identiteitskaartnummer IF4128886,
afgegeven te Roosendaal op twee augustus tweeduizend zes), en gehuwd;

2.

de heer Cornelius Adrianus Joseph ROPS, wonende te Roosendaal, Nispensestraat
115, 4701 CV, geboren te Breda, negen en twintig maart negentienhonderd vier en
veertig, (Nederlandse identiteitskaartnummer IE5285501, afgegeven te Roosendaal
op vier januari tweeduizend zes), en gehuwd;

3.

de heer Hendrik Jan HEINEN, wonende te Roosendaal, Distelberg 31, 4708 DW,
geboren te Lichtenvoorde, vijf april negentienhonderd acht en dertig,
(paspoortnummer NE4089262, afgegeven te Roosendaal op drie juni tweeduizend
drie), en gehuwd,

te dezen handelend als respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van na te
noemen vereniging en als schriftelijk gevolmachtigden van:
4.

de heer Antonius Johannes Gerardus DE BRUIJN, wonende te Roosendaal, van
Eedenlaan 16, 4707 LB, geboren te Roosendaal en Nispen, één januari
negentienhonderd drie en dertig, (rijbewijsnummer 3316445717, afgegeven te
Roosendaal op twintig juli tweeduizend vier), en gehuwd;

5.

mevrouw Adriana Angelina Francina VAN GEEL, wonende te Roosendaal,
Molenbeekstraat 43, 4703 BG, geboren te Roosendaal en Nispen, drie en twintig
oktober negentienhonderd één en veertig, (paspoortnummer NE9818452,
afgegeven te Roosendaal op twaalf augustus tweeduizend drie), ongehuwd en
nimmer gehuwd geweest en niet geregistreerd als partner in de zin van het
geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest;

6.

de heer Petrus Cornelis Adrianus VAN HAPEREN, wonende te Roosendaal, Van
Anrooylaan 2, 4702 HA, geboren te Roosendaal en Nispen, negen en twintig
november negentienhonderd drie en dertig, (Nederlandse identiteitskaartnummer
IE1240759, afgegeven te Roosendaal op tien augustus tweeduizend vijf), en
gehuwd;

7.

de heer Machiel Petrus Joseph Maria VAN DER HORST, wonende te Roosendaal,
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Canadeselaan 16, 4703 AB, geboren te IJzendijke, één en twintig november
negentienhonderd vier en veertig, (rijbewijsnummer 3126495767, afgegeven te
Roosendaal op vijf en twintig september negentienhonderd zeven en negentig), en
gehuwd;
8.

mevrouw Maria Cornelia Irene Theodora VAN DIJK, wonende te Roosendaal,
Mahlerlaan 7, 4702 KK, geboren te Loon op Zand, zeven oktober negentienhonderd
vier en veertig, (paspoortnummer ND6036946, afgegeven te Roosendaal op twee en
twintig januari tweeduizend drie), en gehuwd;

9.

de heer Franciscus Wilhelmus Gerardus Maria VAN DER LINDEN, wonende te
Roosendaal, Boutenslaan 14, 4707 NC, geboren te Eindhoven, drie en twintig
januari negentienhonderd één en veertig, (Nederlandse identiteitskaartnummer
ID4948633, afgegeven te Roosendaal op zes april tweeduizend vijf), en gehuwd;

10. mevrouw Catharina Martina Wilhelmina Maria VAN EEKELEN, wonende te
Roosendaal, Boutenslaan 3, 4707 NC, geboren te Roosendaal en Nispen, twee april
negentienhonderd negen en veertig, (paspoortnummer NC9723680, afgegeven te
Roosendaal op twaalf augustus tweeduizend twee), en gehuwd;
11. de heer Christiaan Cornelis Gerardus VAN ROOIJ, wonende te Roosendaal, Govert
Flinckstraat 10, 4703 LT, geboren te Roosendaal en Nispen, negen en twintig
september negentienhonderd vijf en veertig, (paspoortnummer NL2756019,
afgegeven te Roosendaal op negen en twintig juni tweeduizend zes), en gehuwd;
en aldus handelend als het voltallige bestuur van de vereniging HEEMKUNDEKRING DE
VRIJHEIJT VAN ROSENDALE, gevestigd te Roosendaal, Nispensestraat 115, 4701 CV.
De ledenvergadering van genoemde vereniging heeft met algemene stemmen besloten
de statuten van genoemde vereniging te wijzigen en de comparanten gemachtigd die
wijzigingen van de statuten tot stand te brengen, daartoe mede te werken aan het
verlijden van deze akte, in het ontwerp daarvan de juridisch noodzakelijke wijzigingen
aan te brengen, bedoelde akte te tekenen en al datgene meer te doen wat zij te dier
zake nodig mochten achten.
Van een en ander blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen.
Vervolgens overgaande tot de voorgenomen statutenwijziging verklaarden de
comparanten de statuten van de vereniging hierbij te wijzigen met dien verstande dat zij
komen te luiden als volgt:
NAAM EN ZETEL
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Artikel 1.
1.

De vereniging draagt de naam: HEEMKUNDEKRING DE VRIJHEIJT VAN
ROSENDALE.

2.

Zij heeft haar zetel te Roosendaal in de gemeente Roosendaal.

DOEL
Artikel 2.
1.

De vereniging stelt zich ten doel het karakteristieke van Roosendaal en omgeving op
elk gebied dat onder heemkunde valt te onderzoeken, hiervoor in brede kring
belangstelling te wekken en te ijveren voor het behoud van het eigen karakter en
schoonheid van plaats en omgeving.

2.

Zij tracht dit doel te bereiken door:
a.

het houden van vergaderingen, lezingen, excursies, tentoonstellingen, en het
aandacht besteden aan andere aspecten van heemkunde;

b.

het benaderen van en samenwerken met instanties en personen, die zouden
kunnen helpen het gestelde doel te bereiken.

DUUR
Artikel 3.
1.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd en is opgericht op zestien april
negentienhonderd tachtig.

2.

het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december
daaropvolgend.

LEDEN
Artikel 4.
1.

De vereniging bestaat uit leden, gezinsleden en ereleden.

2.

Gezinsleden zijn huisgenoten van leden.

3.

Ereleden zijn zij, die zich op een bijzondere wijze voor de vereniging verdienstelijk
hebben gemaakt.
Zij worden op de algemene vergadering benoemd op voorstel van het bestuur.

4.

De namen en adressen van de hiervoor genoemde leden worden in een
ledenregister opgenomen.

TOELATING
Artikel 5.
1.

Het bestuur beslist omtrent toelating van leden en gezinsleden.
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2.

Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6.
1.

2.

Het lidmaatschap eindigt door:
a.

overlijden;

b.

opzegging vóór één december van het lopende jaar;

c.

het niet nakomen van de financiële verplichtingen;

d.

royement.

Royering als lid geschied door het bestuur, indien een lid zich schuldig maakt aan
handelingen, die het belang van de vereniging in ernstige mate kunnen schaden,
behoudens beroep op de algemene vergadering.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN
Artikel 7.
1.

De leden en gezinsleden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage,
die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in
verschillende categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

2.

De ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van de jaarlijkse bijdrage.

BESTUUR
Artikel 8.
1.

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste dertien personen, te weten: een
voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste twee leden, die door de
algemene vergadering uit de leden worden gekozen.

2.

De voorzitter wordt in functie gekozen.

3.

De benoeming van bestuursleden geschiedt bij voordracht. Tot het opmaken van
zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste tien leden.
De voordracht van het bestuur wordt bij oproeping voor de algemene vergadering
meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet zeven dagen vóór de
aanvang van de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

4.

Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het
bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is direct herkiesbaar. Wie
in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de
plaats van zijn voorganger in.

5.

Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
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a.

het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b.

het niet functioneren als bestuurslid;

c.

ontslag als bestuurslid.

BESTUURSFUNCTIES-BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.
Artikel 9.
1.

Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het kan
voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan
tijdelijk meer dan één functie bekleden.

2.

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen
opgemaakt die door het bestuur in de daaropvolgende bestuursvergadering worden
vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.

BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING
Artikel 10.
1.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

2.

Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee
maanden, een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de
vacatures aan de orde komt.

3.

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4.

Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het
sluiten van overeenkomsten tot het kopen, verkopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, het sluiten 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 aan een derde verbindt. Op het ontbreken
van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

5.

Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en
buiten rechte vertegenwoordigd door haar bestuur.

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 11.
1.

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.
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2.

Het bestuur brengt op een algemene op een algemene vergadering binnen drie
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 bestuursjaar gevoerd bestuur. Na afloop van de termijn kan ieder lid
deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

3.

De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van twee
personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie
onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt de algemene
vergadering verslag uit van haar bevindingen.

4.

Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 12.
1.

Aan de 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 drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een
algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden.
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a.

het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 11, met het
verslag van de aldaar benoemde commissie;

b.

de benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het volgende
verenigingsjaar;

c.

voorziening in eventuele vacatures;

d.

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/vierde gedeelte der stemmen, met een
maximum van vijf en twintig, 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 vergeven, kunnen
de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig
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artikel 16 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging is
gevestigd veel gelezen krant.
TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 13.
1.

De algemene vergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij het bestuur anders
beslist.

2.

Ieder aanwezig lid van de vereniging heeft stemrecht.

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN
Artikel 14.
1.

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

2.

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander
door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die na
goedkeuring door de eerstvolgende algemene vergadering door de voorzitter en de
secretaris worden ondertekend.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15.
1.

Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de
vergadering een besluit genomen is, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud
van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel.

2.

Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

3.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

4.

Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft dan weer niemand de
volstrekte meerderheid, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon
de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen gestemd is
en de stemmen staken. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de
stemmen staken, beslist het lot wie van beiden gekozen is.

-7-

5.

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

6.

Alle stemmen niet handelende over personen geschieden mondeling, tenzij de
voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden
zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende,
gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een
stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16.
1.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping
geschiedt schriftelijk aan de adressen volgens het ledenregister, bedoeld in artikel 4.
De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste tien dagen.

2.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het
bepaalde in artikel 17.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 17.
1.

In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door
een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.

2.

Zij die oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste tien dagen vóór de algemene
vergadering alle leden van de vereniging een afschrift van dat voorstel doen
toekomen.

3.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen der aanwezige leden in een algemene vergadering.

4.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

5.

Het opmaken en verlijden van deze notariële akte dient zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen zes maanden na het genomen besluit tot statutenwijziging te
geschieden.

ONTBINDING
Artikel 18.
1.

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
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vergadering. Dit besluit behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen
der aanwezige leden.
2.

De geldmiddelen na vereffening en de overige bezittingen vervallen aan een
vereniging of instelling in de gemeente Roosendaal met een doelstelling als bedoeld
in artikel 2 lid 1.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 19.
1.

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2.

Het huishoudelijk reglement mag iet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten.

VOLMACHT
Van voormelde volmachten blijkt uit een onderhandse akte, die aan deze akte zal
worden gehecht.
GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
Waar in deze akte een rechtsgevolg afhankelijk is gesteld van het al dan niet gehuwd
zijn of van een rechtstreeks met het huwelijk verbonden rechtsfeit, wordt met het huwelijk
gelijk gesteld een geregistreerd partnerschap, tenzij in deze akte van deze gelijkstelling
uitdrukkelijk is afgeweken.
BEKENDHEID COMPARANTEN
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken
comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en
daartoe bestemde documenten vastgesteld.
WAARVAN AKTE OPGEMAAKT IN MINUUT
is verleden te Kaatsheuvel op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. De
inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. Vervolgens
hebben zij eenparig verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen,
tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de
akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. De akte is beperkt
voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de comparanten en mij, notaris.
Volgen handtekeningen.
VOOR AFSCHRIFT:
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