S T A T U T E N W I J Z I G I N G

Heden
drie oktober negentienhonderd
zesennegentig
verschenen voor mij, mr Willem Albert van Hoff, notaris
ter standplaats Lochem: ..................................
1. de heer Rudgerus Johannes Maria van Noord, medewerker ingenieursbureau, geboren te Voorst op zeven april negentienhonderd vijfenvijftig en wonende Verwoldseweg 40,
7245 VZ Laren (Gelderland), gehuwd, ......................
van welke comparant ik, notaris, de identiteit heb
vastgesteld aan de hand van zijn paspoort, nummer L683996;
2. de heer Otto Zeijpveld, administratief medewerker,
geboren te Laren (Gelderland) op achtentwintig maart negentienhonderd achtenvijftig en wonende Verwoldseweg 33,
7245 VX Laren (Gelderland), gehuwd, ......................
van welke comparant ik, notaris, de identiteit heb
vastgesteld aan de hand van zijn rijbewijs, nummer
011328974; ...............................................
ten deze handelend als voorzitter respectievelijk secretaris van. de te Lochem gevestigde vereniging: "Belangenvereniging Exel en Omstreken", ........................
aangewezen bij besluit van de algemene vergadering van
deze vereniging, gehouden op achttien juli negentienhonderd zesennegentig, om van de onderhavige statutenwijziging te doen blijken bij notarigle akte, ----------------waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel van de notulen. ..................................
De cornparant verklaarde: ..............................
De vereniging is opgericht op tien mei negentienhonderd
88nennegentig. waarvan blijkt uit een akte op tien mei
negentienhonderd Bbennegentig verleden voor mij, notaris.
In eerder gemelde algemene vergadering werd besloten
tot wijziging van de statuten bij notariele akte. -------De statuten worden thans vastgesteld en zullen luiden
als volgt: ...............................................
....................
S T A T U T E N .....................

~elanqenvereniging-~~el
en Omstreken. ----------------De verkorte naam van de vereniging luidt "BEO". ------De vereniging
in de gemeente
Lochem. ----- is gevestigd
-

.........................

ZETEL

me------------------------

Artikel 2: ............................................
De vereniging is gevestigd in de gemeente Lochem.

-----

Artikel 3: ............................................
1. De vereniging stelt zich ten doe1 het vertegenwoor-

digen van de belangen van het buurtschap Exel bij bestuurlijke en andere instanties, het codrdineren van de diverse
belangen van het buurtschap, het inwinnen van informatie
en het doorspelen daarvan aan de leden, een 'postbus-functie' voor hgt buurtschap, het ontplooien vaninitiatieven
in het belang van het buurtschap en voorts a1 datgene wat
daarmee in de ruimste zin in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn. -------------------------;------------2. Het werkgebied van de vereniging omvat het buurtschap Exel, geografisch gelegen tussen de spoorlijn en de
Markeloseweg, oostelijk begrenst door de Bolksebeek en
westelijk door de weg Holmershuizen, via de Jufferdijk,
Boomkampsweg, Verwoldseweg, Dijkmansweg, langs de Huurnerbeek en de Rengersweg tot aan de spoorlijn. -------------------------------- LEDEN EN DONATEURS ------------------Artikel 4 : ............................................
1. De vereniging kent leden en donateurs. ------------2. Lid van de vereniging zijn natuurlijke personen, die
binnen het in artikel 3 vermelde werkgebied wonen, achttien jaar of ouder zijn en als zodanig overeenkomstig het
bepaalde in artikel 5 zijn toegelaten. ------------------3. Donateurs van de vereniging zijn personen, die zich
jegens de vereniging verbinden tot het storten van een --jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimum bedrag in het --huishoudelijk reglement is vastgelegd. ------------------Artikel 5: ............................................
1. Als lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend.
.................................................
2. Het bestuur beslist over de toelating. ------------Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene
vergadering alsnog tot toelating besluiten. -------------3. De leden zijn gehouden zich te onderwerpen aan de
bepalingen
van deze statuten en het huishoudelijk reglemerit van de vereniging. ..................................
------------------- EINDE LIDMAATSCHAP ------------------Artikel 6: ............................................
1. Het lidmaatschap van de leden eindigt door: --------

c. opzegging namens de vereniging;

....................

d. ontzetting; ........................................
e. verlaten can het in artikel 3 vermelde werkgebied. 2. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden door een schriftelijke kennisgeving, welke tegen het
einde van een verenigingsjaar in het bezit van de secretaIndien een opzegging niet tijdig heeft plaats gevonden,
loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingjaar, tenzij het bestuur anders besluit
of van een lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren. ........................
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging
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Volgens rooster aftredende bestuursleden zijn terstond
herbenoembaar. ...........................................
2. Behalve door aftreden volgens rooster, eindigt het
bestuurslidmaatschap door: ...............................
a. schriftelijke opzegging door het lid, met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden, welke
termijn door het bestuur kan worden bekort; -------------b. overlijden en ondercuratele-stelling van het lid; -c. verlies van het lidmaatschap van de vereniging; ---d. door onderbewindstelling als bedoeld in artikel
1:431 van het Burgerlijk Wetboek; ........................
e. ontslag krachtens een besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. ---------------4. In een vacature moet worden voorzien binnen drie
maanden na het ontstaan daarvan. .........................
Een nieuw benoemd bestuurslid zal op het rooster van
aftreden dezelfde plaats innemen als degene in wiens
plaats hij werd benoemd. .................................
5. Gedurende het bestaan van een vacature kunnen de
overlijvende leden, respectievelijk kan het overblijvende
lid,
alle
bevoegdheden
van
het
bestuur
volledig
uitoefenen. ---L---------------------------------------------------------- ONTSLAG BESTUURSLEDEN -----------------Artikel 10: ...........................................
1. Ieder bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen wegens gedragingen, waardoor de goede naam of de belangen van de vereniging worden geschaad. ..................................
2. Het bestuurslid over wiens schorsing of ontslag
wordt beraadslaagd, moet in de vergadering de gelegenheid
worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht
zich te verdedigen of te verantwoorden. -----------------3. Het besluit van de algemene vergadering tot ontslag
van een bestuurslid wordt genomen met inachtneming van
artikel 9 lid 3 sub e, voormeld. .........................
4. Een ~ ~ h o r s i n gwaartoe
,
kan worden besloten met gewone meerderheid van stemmen, die niet binnen drie maanden
wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door
bet verloop van die temijn. .............................
--------------------- B E S T m S T A K E N ......................
Artikel 11: ...........................................
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. ..................................................
2. Het bestuur is - met de voorafgaande goedkeuring van
bevoegd te besluiten tot het
de algemene vergadering
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding
of bezwaring van registergoederen, te besluiten 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 de
schuld van een ander verbindt. ...........................
VERTEGENWOORDIGING -------------------

-

------me-----------

Artikel 12: --Het bestuur ver,tegenwoordigtde vereniging. ----------De vereniging kan bovendien worden vertegenwoordigd
door de voorzitter en de secretaris tezamen. ------------------------------ BESTUURSVERGADERING ------------------Artikel 13: ...........................................
1. Het bestuur vergadert tenminste een maal per jaar en
voorts zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht, dan we1
tenminste drie leden van het bestuur daartoe een verzoek
tot de voorzitter richten.
2. Indien de voorzitter in gebreke blijft binnen &en
maand na het indienen van het verzoek als hiervoor bedoeld
een vergadering te beleggen, hebben de verzoekers zelf het
recht een vergadering te beleggen, welke bij ontstentenis
van de voorzitter en diens plaatsvervanger zelf in haar
leiding kan voorzien. ....................................
3. ~e secretaris roept op tot de bestuursvergaderingen
door een tenminste zeven dagen voor de vergadering verzonden convocatie, waarin zoveel mogelijk de te behandelen
onderwerpen zijn genoemd. ................................
4. Ieder lid van het betuur heeft recht op een door de
secretaris of degene die hem als zodanig vervangt uit te
reiken en door hem te ondertekenen kopie van de notulen. 5. De leden van het bestuur zijn niet bevoegd zich door
een gevolmachtigde ter vergadering te doen vertegenwoordi-

Artikel 14: ...........................................
1. Het bestuur kan - voorzover in de statuten niet
anders bepaald - geen besluiten nemen indien niet tenminste de helft van het totaal aantal zitting hebbende leden
Het bestuur is echter bevoegd, ongeacht het aantal aanwezige leden een besluit te nemen, indien dat besluit niet
ter vorige vergadering kon worden genomen, omdat niet minimaal de helft van de zitting hebbende leden aanwezig

2. Ieder bestuurslid, dat niet is geschorst, heeft &en
Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, worden de besluiten van het bestuur genomen met gewone meerderheid van stemmen. ------------------------------------3. Bij staking van stemmen in een voltallige vergadering wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. -------4 . Bij staking van stemmen in een niet-voltallige vergadering wordt het besluit omtrent het voorstel uitgesteld
tot de volgende vergadering, .............................
Indien in deze tweede vergadering de stemmen wederom
staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. -----5. Het bepaalde in het derde en vierde lid van dit
artikel geldt niet ten aanzien van stemming over personen.
Indien bij een stemming over personen op niemand de
gewone meerderheid van destemmen is uitgebracht, vindt
een herstemming plaats tussen de personen, die de meeste

-

stemmen hebben verkregen. ................................
Indien niet kan worden uitgemaakt tussen welke personen
de herstemming moet plaats hebben, doordat twee of meer
personen een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, wordt
door een tussenstemming uitgemaakt tussen welke personen
een herstemming moet plaats vinden. ......................
Indien bij een her- of tussenstemming de stemmen ~taken
of op meer dan BBn persoon het hoogste aantal stemmen is
uitgebracht, beslist bet lot. ............................
6. Stemming over zaken kan mondeling geschieden. Over
personen dient schriftelijk gestemd te worden. ----------7. Bestuursbesluiten kunnen ook buiten een bestuursvergadering geldig worden genomen, mits alle bestuurders zich
schriftelijk - waaronder begrepen telegrafisch, per -----telex-bericht of per telefax - omtrent het voorstel hebben
geuit en het besluit met algemene stemmen wordt genomen. ------------------ ALGEMENE VERGADERING -----------------Artikel 15: ...........................................
1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt
een algemene vergadering gehouden, de jaarvergadering. --Het bestuur is verplicht in deze vergadering zijn jaarverslag uit te brengen en - onder overlegging van de nodige bescheiden - rekening en verantwoording af te leggen over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur, terwijl het bestuur tevens de begroting en de plannen voor -het lopende en het komende boekjaar aan de algemene vergadering voorlegt. .........................................
2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen v66r de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken
van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verant~oordingover het laatstverstreken boekjaar. ------------De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van
haar bevindingen. ........................................
3. Goedkeuring door de algemene vergadering van het --jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het
bestuur en in het bijzonder de penningmeester tot decharArtikel 16: ...........................................
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door
het bestuur met inachtneming van een termijn van veertien
dagen. Voor spoedgevallen kan het bestuur besluiten deze
termijn te bekort-n. .....................................
De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te
zenden schriftelijke convocatie, met opgave van de te
behandelen punten. .......................................
2. Behalve de in artikel 15 genoemde jaarvergadering
zullen algemene vergaderingen gehouden worden zo dikwijls
twee leden van het bestuur dit wenselijk achten, alsmede
zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen punten wordt verzocht door tenminste Bkn/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden. .....................
3. Na ontvangst van een verzoek als bedoeld in lid 2 is
-

het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veer- tien 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
vergaderingen bijeenroept. --------------------------BESLU~TVORMING,STEMRECHT----------------Artikel 17:
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadeTer vergadering heeft ieder lid een stem. ------------2. stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd. ..........................
3. Over alle voorstellen wordt beslist bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de statuten een andere meer4. Bij staking van stemmen over voorstellen betreffende
zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. -----5. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de -gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op
Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt
een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het
grootste aantal van de geldig uitgebrachte stemmen hebben
verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming
het meeste aantal stemmen op zich heeft verenigd. -------Indien bij die tweede stemming de stemmen ~takenbe- -~ l i s tbet lot.
6. Bij reglement kunnen nadere regels omtrent de stem-----------------------------me------------

7. De leden zijn niet bevoegd zich door een gevolmachtigde ter vergadering
te doen vertegen~oordi~en.
-------........................
BOEKJAAR ........................
Artikel 18: ...........................................
Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het
kalenderjaar. ............................................
------------------- STATUTENWIJZIGING
Artikel 19: ...........................................
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats vinden
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 veertien dagen
bedragen.
................................................
2. Zij die de oproeping tot een algemene vergadering
ter behandeling~vaneen voorstel tot wijziging van de statuten hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen v66r de
dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, --waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is/zijn -opgenomen, op een daartoe geschikte plaats ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de algemene vergade------------em------

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden --besloten door een besluit van de algemene vergadering
- genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de
geldig uitgebrachte stemmen. .............................
Artikel 20:
De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat
daarvan een notariale akte is opgemaakt. ----------------De bestuursleden zijn'verplicht een authentiek af- ---schrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te
leggen ten kantore van d e Kamer van Koophandel en Fabrieken; waaronder de vestigingsplaats van he vereniging res---------------------------me--------------

--------------- ONTBINDING EN VEREFFENING ----------------

Artikel 21: ...........................................
1. De vereniging wordt ontbonden in de gevallen genoemd
in de artikelen 2:19, 20 en 21 van het ~urgerlijkWetboek.
2. Indien de ontbinding van de vereniging geschiedt op
grond van een daartoe strekkend besluit van de algemene
vergadering is voor een zodanig besluit een' meerderheid
van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stem3. De oproeping tot een dergelijke vergadering moet
tenminste twintig dagen v66r de dag van de vergadering - - - .
geschieden. Bij de oproeping moet worden meegedeeld dat -zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.. ------4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen geschiedt de veref-

5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor
zodanige doeleinden - te bepalen door de algemene vergadering - als het meest met het doe1 van de vereniging overeenstemmen. ..............................................
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan
voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk en nodig van ----

.......................
REGLEMENT ........................
Artikel 22: ...........................................
1. De algemene vergadering kan bij reglement nadere regels geven omtrent de in de statuten opgenomen bepalingen.
2. - ~ijziging van het reglement kan geschieden bij -besluit van de algemene vergadering met gewone meerderheid
van de geldig uitgebrachte stemmen. ......................
3. Het reglement zal geen bepalingen mogen bevatten,
die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen
van de wet en/of deze statuten. ..........................
...................... SLOTBEPALING ......................
Arj-ikel 23: ...........................................
In alle gevallen waarin deze statuten en/of het reglement niet voorzien beslist het bestuur, onder gehoudenheid
de beslissing in de eerstvolgende ledenvergadering mee te

SLOTVERKLARINGEN ....................
Comparanten zijn mij, notaris, bekend. ---------------Waarvan akte in minuut is verleden te Lochem op de datum in het hoofd van deze akte gemeld. ------------------Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de
verschenen personen hebben dezen eenparig verklaard van de
inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing -daarvan geen prijs te stellen. ----------Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de
comparanten en mij, notaris, ondertekend. ---------------Volgt ondertekening. ..................................

....................

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

