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54950.01/JS
STATUTENWIJZIGING

Heden, [passeerdatum], verschenen voor mij, mr. Urlie Jane Lont, notaris 
te 's-Gravenhage:
1. [gegevens bestuurders];
2. **;
te dezen handelend als bestuurders van de vereniging: 
VERENIGING VOOR NEDERLANDSE KERKGESCHIEDENIS, statutair 
gevestigd te Gouda en kantoorhoudende te 1013 GM Amsterdam, 
Haarlemmer Houttuinen 65 A, ingeschreven in het Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 40465537, 
hierna te noemen: de "vereniging".
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden:
INLEIDING 
De vereniging werd opgericht op zevenentwintig mei negentienhonderd-
negenentachtig. De statuten van de vereniging werden op tien november 
daarna vastgelegd in een akte, verleden voor mr. H.S.M. ter Haar, destijds 
notaris te Almelo. De statuten van de vereniging zijn nadien niet gewijzigd.
In de algemene ledenvergadering van de vereniging, gehouden te 
[plaats]* op [datum]*, is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen. 
In die vergadering werden de verschenen personen, in gemelde 
hoedanigheden, aangewezen het genomen besluit ten uitvoer te leggen, 
eventuele wijzigingen door te voeren die van overheidswege mochten 
worden verlangd, en de akte van statutenwijziging te doen verlijden. Een 
uittreksel uit de notulen van die vergadering wordt aan deze akte gehecht.
WIJZIGING STATUTEN
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden ter 
uitvoering van voormeld besluit de statuten van de vereniging integraal te 
wijzigen, zodat ze komen te luiden als volgt.
"S T A T U T E N 
Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam:

Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis.
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2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Gouda.
Doel en middelen
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de beoefening van 

de kerk- en religiegeschiedenis, in het bijzonder van Nederland.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer het organiseren van 

bijeenkomsten, het uitgeven of helpen uitgeven van geschriften en het 
samenwerken met hen die in ander verband hetzelfde doel nastreven.

Lidmaatschap
Artikel 3
1. De vereniging kent gewone leden en ereleden.
2. Gewone leden en ereleden zijn lid in de zin van het Burgerlijk 

Wetboek. Waar in deze statuten van "leden" of "lidmaatschap" 
gesproken wordt, worden de niet-geschorste gewone leden en 
ereleden bedoeld, tenzij anders blijkt.

3. Het gewoon lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke 
aanmelding door het aspirant-lid, gevolgd door toelating door het 
bestuur. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene 
ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. De algemene 
ledenvergadering kan haar bevoegdheid hiertoe delegeren aan een 
door haar ingestelde commissie.

4. Het erelidmaatschap wordt toegekend door de algemene vergadering 
op gemotiveerde voordracht van het bestuur of ten minste tien leden. 
Het erelidmaatschap gaat niet in dan nadat het door de 
voorgedragene is aanvaard.

5. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of 
door erfopvolging worden verkregen.

6. Het bestuur houdt een register, waarin de namen, adressen en 
overige contactgegevens van de leden zijn opgenomen.

Artikel 4
1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
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2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden 
tegen het einde van een boekjaar. De opzegging moet het bestuur 
voor één december van het lopende boekjaar bereikt hebben.
Een lid is evenwel bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke 
ingang op te zeggen:
a. indien het bestuur daarmee op verzoek van het lid instemt;
b. indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren; alsmede
c. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van het 

lid zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, een besluit tot 
fusie of een besluit tot omzetting in een andere rechtsvorm, aan 
het lid bekend is geworden of medegedeeld.

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging wordt gedaan 
door het bestuur:
a. wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet 

nakomt; of
b. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden 

het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de 
redenen.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken 
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van 
de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke 
wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig 
mogelijk schriftelijk van het besluit in kennis stelt. De kennisgeving 
vermeldt de redenen van de ontzetting en de wijze waarop beroep 
kan worden ingesteld.

5. Schorsing van het lidmaatschap kan worden uitgesproken in alle 
gevallen waarin ontzetting kan worden uitgesproken. Zij geschiedt 
door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk schriftelijk van het 
besluit in kennis stelt. De kennisgeving vermeldt de redenen van de 
schorsing en de wijze waarop beroep kan worden ingesteld.

6. Het bestuur is verplicht binnen twee maanden nadat schorsing aan 
een lid is medegedeeld te besluiten tot opheffing van de schorsing of 
tot ontzetting uit het lidmaatschap, en het betrokken lid daarvan in 
kennis te stellen op de in lid 5 gemelde wijze.
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7. Een lid aan wie schorsing of ontzetting is medegedeeld, is bevoegd 
binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving daarvan in 
beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Deze beslist 
binnen een maand na indiening van het beroepschrift tot 
instandhouding danwel tot opheffing van de schorsing of ontzetting. 
Het betreffende lid heeft het recht de vergadering bij te wonen en 
aldaar het woord te voeren, en zich te doen bijstaan door een 
raadsman. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is 
het lid geschorst.

8. Is een schorsing niet tijdig omgezet in een ontzetting, of heeft de 
algemene vergadering niet tijdig beslist op een ingesteld beroep als 
bedoeld in de voorgaande leden, dan is de schorsing danwel 
ontzetting van rechtswege opgeheven.

9. In alle gevallen waarin een lidmaatschap eindigt, blijft de jaarlijkse 
contributie voor het gehele boekjaar door het lid verschuldigd, tenzij 
het bestuur anders beslist of dit redelijkerwijs van het lid niet gevergd 
kan worden.

Bestuur
Artikel 5
1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene ledenvergadering te 

bepalen aantal van ten minste vijf bestuursleden.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering 

benoemd.
3. Benoembaar tot bestuurslid zijn slechts natuurlijke personen die lid 

zijn van de vereniging, danwel lid of bestuurder zijn van een 
rechtspersoon die lid is van de vereniging.

4. Bij de benoeming draagt de algemene ledenvergadering er zorg voor 
dat het bestuur zo wordt samengesteld dat geen bestuurslid over het 
vermogen van de vereniging kan beschikken alsof het zijn eigen 
vermogen is.

5. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. Het bestuur kan overige functies instellen, alsmede 
bepalen dat twee functies door één bestuurslid worden vervuld. 

6. 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 
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meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
7. Een schorsing eindigt van rechtswege wanneer de algemene 

ledenvergadering niet binnen twee 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.

8. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij 
treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Een 
aftredend bestuurslid is onbeperkt herbenoembaar.

9. Een bestuurslid defungeert:
a. door zijn overlijden;
b. door zijn vrijwillig aftreden;
c. doordat hij failliet wordt verklaard of surseance van betaling 

aanvraagt;
d. doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem 

- al dan niet voorlopig - van toepassing wordt verklaard;
e. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke 

beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke 
toestand een bewind over een of meer van zijn goederen wordt 
ingesteld;

f. door zijn ontslag op de wijze in lid 6 van dit artikel omschreven;
g. door afloop van de periode waarvoor het bestuurslid was 

benoemd.
10. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurslid worden diens 

taken waargenomen door de overblijvende bestuursleden. Indien het 
aantal bestuursleden beneden het krachtens lid 1 bepaalde minimum 
is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is verplicht zo 
spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin 
de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.

11. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden wordt de 
vereniging tijdelijk bestuurd door de daartoe door de algemene 
ledenvergadering benoemde personen. Is daarin niet voorzien of 
sorteert de benoeming geen effect, dan wordt zo spoedig mogelijk 
een algemene ledenvergadering belegd waarin de tijdelijke 
voorziening in het bestuur aan de orde komt. Ieder lid is bevoegd 
deze vergadering bijeen te roepen op de wijze omschreven in artikel 
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9, leden 2 en 3.
Artikel 6
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Bij de 

vervulling van hun taak richten de bestuursleden zich naar het belang 
van de vereniging en de met haar verbonden organisatie.

2. Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement 
opstellen, waarin aangelegenheden die het bestuur intern betreffen, 
worden geregeld. Ook overigens kunnen de bestuurders hun 
werkzaamheden onderling verdelen.

3. Het bestuur vergadert zo dikwijls als wordt verlangd door ten minste 
twee bestuurders gezamenlijk. Besluiten worden genomen met 
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van 
stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem, mits het 
aantal uitgebrachte stemmen meer dan twee bedraagt.

4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit 
schriftelijk geschiedt en alle stemgerechtigde bestuurders met deze 
wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Het bepaalde in het 
voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing.

5. Van het in een bestuursvergadering verhandelde worden notulen 
gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter 
aangewezen persoon.
Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene 
bestuursvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de 
voorzitter en de secretaris ondertekend.

6. Het bestuur is slechts met voorafgaande goedkeuring door 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.

7. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en 
besluitvorming binnen het bestuur indien hij daarbij een direct of 
indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang 
van de vereniging en de daarmee verbonden organisatie.

8. Indien het bepaalde in het voorgaande lid van toepassing is op meer 
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dan de helft van de in functie zijnde bestuursleden, wordt het 
desbetreffende besluit genomen door de algemene ledenvergadering.

Artikel 7
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee 

gezamenlijk handelende bestuursleden, onder wie de voorzitter of de 
secretaris.

3. Van een handelen in strijd met het in artikel 6 lid 6 bepaalde, kan 
tegenover derden beroep worden gedaan.

Algemene ledenvergadering
Artikel 8
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden op de door het 
bestuur bepaalde plaats.
Artikel 9
1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur 

bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op 
grond van de wet verplicht is.

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de 
stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen 
van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na 
indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt 
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de 
algemene ledenvergadering overgaan, op de wijze als in lid 3 bepaald 
of door middel van een advertentie in ten minste één in Nederland 
veel gelezen dagblad.

3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door 
schriftelijke mededeling aan de leden op een termijn van ten minste 
zeven dagen. Bij de oproeping worden de plaats van vergadering 
alsmede de te behandelen onderwerpen vermeld.

Artikel 10
1. Bij het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering kan bepaald 

worden dat leden deze naar hun keuze langs elektronisch weg 
kunnen volgen. Op een dergelijke vergadering is het bepaalde in de 
navolgende leden van toepassing.

2. Leden die de algemene ledenvergadering langs elektronische weg 
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volgen, worden in de gelegenheid gesteld langs die weg de 
beraadslaging te volgen, het woord te voeren, en hun stem uit te 
brengen. De voorzitter van de vergadering kan een en ander nader 
bepalen in het belang van de orde van de vergadering.

3. Leden die de vergadering volgen op de wijze in de voorgaande leden 
bepaald, worden geacht in persoon aanwezig te zijn ter vergadering.

Artikel 11
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de niet-

geschorste gewone leden en ereleden, alsmede degenen, die daartoe 
door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn 
uitgenodigd.

2. Met uitzondering van geschorste leden heeft ieder lid, als bedoeld in 
artikel 3 lid 2, één stem in de algemene ledenvergadering. 

3. Ieder lid kan aan een ander lid schriftelijk volmacht verlenen tot het 
uitbrengen van zijn stem. Een lid kan voor ten hoogste twee andere 
leden als gevolmachtigde optreden.

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene 
ledenvergadering worden gehouden.

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere 
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte 
meerderheid van de geldige uitgebrachte, niet-blanco stemmen. 

6. Indien bij een verkiezing tussen meer dan twee personen door 
niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd 
tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo 
nodig na tussenstemming. Staken de stemmen bij een stemming 
tussen twee personen, dan beslist het lot.

7. Staken de stemmen bij een stemming over zaken, dan is het voorstel 
verworpen. 

Artikel 12
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter 

van het bestuur of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige 
bestuurslid, tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit.

2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken 
oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover 
werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
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Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de 
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe 
stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien 
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, 
een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 
oorspronkelijke stemming.

3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen 
gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter van de 
vergadering aangewezen persoon.
Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter 
en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 13
Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet 
in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur 
genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene leden-
vergadering. Een op deze wijze genomen besluit dient schriftelijk te 
worden vastgelegd, onder bijvoeging van de bescheiden waaruit de 
instemming van de leden blijkt.
Financiën
Artikel 14
1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar legt het 

bestuur zijn jaarverslag over de gang van zaken in de vereniging en 
het gevoerde beleid, alsmede de balans en de staat van baten en 
lasten over het afgelopen boekjaar, met een toelichting, voor alle 
leden ter inzage. Deze stukken dienen te zijn ondertekend door de 
bestuursleden. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, 
dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. 

3. Jaarlijks binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar wordt een 
algemene vergadering gehouden, waarin de in lid 2 bedoelde stukken 
aan de orde komen.

4. Na verloop van de in de leden 2 en 3 bedoelde termijnen kan ieder lid 
in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij de 
vorenbedoelde verplichtingen nakomen. De termijnen kunnen door de 
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algemene ledenvergadering worden verlengd op grond van bijzondere 
omstandigheden met ten hoogste vier maanden.

5. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie van 
ten minste twee leden, die geen deel van het bestuur mogen 
uitmaken. Deze commissie onderzoekt de administratie van de 
vereniging, alsmede de in lid 3 bedoelde stukken.
Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere 
boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de 
vereniging door een deskundige doen bijstaan. 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.

6. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering, als bedoeld 
in lid 3, verslag van haar bevindingen uit.

7. Het bepaalde in lid 5 en 6 vindt geen toepassing indien de algemene 
ledenvergadering besluit omtrent de getrouwheid van de balans en 
staat van baten en lasten, een verklaring te doen afgeven door een 
accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk 
Wetboek.

8. De algemene ledenvergadering besluit over goedkeuring van de in 
lid 2 bedoelde stukken. Zij is tevens bevoegd de bestuursleden 
décharge te verlenen over het door hen gevoerde bestuur in het 
betreffende boekjaar, voorzover dit uit deze stukken blijkt.

Artikel 15
1. Ieder gewoon lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte 

van de contributie wordt vastgesteld door de algemene 
ledenvergadering. Deze kan leden daartoe indelen in categorieën.

2. Het bestuur kan besluiten leden gedeeltelijk vrij te stellen van de 
contributieplicht.

Artikel 16
De vereniging dient haar vermogen feitelijk te besteden ten behoeve van 
het in artikel 2 omschreven doel. De vereniging houdt niet meer vermogen 
aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene 
werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling. 
Statutenwijziging
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Artikel 17
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit 

van de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur of ten 
minste tien leden.

2. Bij de oproeping tot de desbetreffende algemene ledenvergadering 
dient te worden medegedeeld dat aldaar wijziging van de statuten zal 
worden voorgesteld. De indieners moeten ten minste vijf dagen voor 
de dag van de vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de 
voorgestelde 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 werd gehouden.

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering 
slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste 
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

4. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing indien in de 
algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met 
algemene stemmen wordt genomen.

5. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een 
notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd 
de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

Ontbinding en vereffening
Artikel 18
1. Het bepaalde in artikel 17, leden 1 tot en met 4, is van 

overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding van de 
vereniging.

2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde 
besluit de bestemming vast voor het eventuele positieve 
liquidatiesaldo. Een positief liquidatiesaldo dient te worden besteed 
ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een 
gelijksoortige doelstelling.

3. Na de ontbinding geschiedt de vereffening van het vermogen van de 
vereniging door het bestuur, danwel door degenen die bij het besluit 
tot ontbinding daartoe zijn aangewezen.

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot 
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening 
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blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. Op 
de vereffening zijn voorts de bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het 
Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars 
bekende baten meer aanwezig zijn.

6. Het archief van de vereniging dient na ontbinding te worden 
overgedragen aan een voor publiek toegankelijke archiefinstelling. De 
boeken en bescheiden als bedoeld in Boek 2, artikel 24, van het 
Burgerlijk Wetboek worden na de vereffening overgedragen aan 
dezelfde archiefinstelling, of gedurende ten minste zeven jaar 
bewaard door degene die daartoe door de algemene 
ledenvergadering is aangewezen.

Reglementen
Artikel 19
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen 

vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin 
door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de 
wet of met deze statuten.

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het 
bepaalde in artikel 17, leden 1 tot en met 4, van overeenkomstige 
toepassing.

Slotbepalingen
Artikel 20
1. Waar in deze statuten wordt gesproken van "schriftelijk", wordt 

daaronder verstaan elk via de gangbare -al dan niet elektronische- 
kanalen overgebracht bericht waarvan uit geschrift blijkt.

2. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle 
bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere 
organen zijn opgedragen."

Waarvan akte is verleden te 's-Gravenhage op de datum als in het hoofd 
van deze akte vermeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door 
mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde 
documenten vastgesteld.
De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht.
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Zij hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te 
stellen, tijdig voor het verlijden een concept van deze akte te hebben 
ontvangen, van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en 
met de inhoud in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door de 
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.


