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vijf mei tueeduizend elfverschccn voor mij, mr.

Petrus Helena Maria van der
Waaij, notaris in de gemeente West Maas en Waal: - ..
newouw Monique Maria HubeÍina Johanna Schoonbeek-Habets, kal tooradrcs
6658 CL Beneden-Leeuwen, Zandstraat 17, geboren te Heerlen op achtentwintig juli
negenl ienllonderd /eservestig.
De r er.chenen lersoon verklaarde:
- dat de algemene vergadering van de Seniorenvereniging 50+ Beneden-Lseuu'en.
gevestigd te West Maas en Waal, in zijn vergadering van drieënt$'intig naart
tweeduizend elfhet besluit heeft genomen om de statuten van de vereniging te
wijzigen in die zin, dat het ma-rimaal aantal bestuursleden als vermeld in artikel
I lA lid I Lomt te verv.rllerr:
- dat het bestuur van de vereniging de verschenen persoon heeft gemachtigd de akte
van slatuten$'ijziging voor de notaris, in het hoofd van deze akte genoemd, te doen
verlijden en passeren:
- dat van gemeld besluit van statutenwijziging van de vereniging blijkt
uit een ujttreksel uit de notulen van de door haar op drieëntwintig maaÍ .- .-.
tweeduizend elfgehouden ledenvergadering, hetwelk aan deze akte is gehecht;
- dat van gemelde machtiging blijkt uit een aan deze akte gehechte volmacht van de
voorzitter en de secretaris van de vereniging.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens dat de
statuten van de vereniging ingevolge gemeld besluit thans komen te hdden als volgt:

STATUTEN
NAAM, ZETEL, GRONDSLAG
Artikel L

1.

2.
3.
4.

en DUUR.

De vereniging is genaamdr "Seniorenvereniging 50+ Beneden-Leeurven",
hiema 1e noemen "de vereniging", en is gevestigd te West Maas en Waal.
De christelijke lel,ensbeginselen vonnen de grondslag van de verenigingIndien en zolang de Katholieke Bond van Ouderen Bisdom 's-HeÍogenbosch
(hiema te noemenr de bond) bestaat, maakt de vereniging daar deel van uit.
Deze regeling is niet langer van toepassing, indien de bond ten gevolge van ecn
fusie ophoudt te bestaan.
De vereniging is opgericht op één december tweeduizend één en is aangegaan
r onbepaalde tijd.

DOEL.
Aftikel 2.
De vereniging stelt zich ten doel: het behafiigen van de belangen en het vethogen
van het $,elzijn van ouderen in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder,
in de meest ruime zin van het rvoord.

MIDDF],I,E N.
Aftikel 3.
De vereniging traclrt haar doel te bereiken door:
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LIDMAATSCHAP.
Vereisten.

Afiikel

.1.

Het lidmaatschap van de vereniging is:
persooniijk en niet voor overdracht ofovergang
vatbaar:
b. onverbrekelijk verbonden met het lidmaatschaf, van
de bond. indien en zolang
deze beslaaL.

a.

_

Aitikel

1.

5.

Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen
a. zij die de leefiijd van viiftigjaar hebben bereikr; en wel:
b. partlers van ]eden ofoverleáen leden.

o:,f!"".9:""*

oe.grondslag \ an de vereniging en de bond

,.

i -Aanmelding
lidmaatschap,
'-"r0"",.r"n.
Artikel 6.
l. De aanmelding tot lid var de vereniging dient te geschieden bij het bestuur van

2.
3.
4.

de vereniging.

Het bestuur beslist over toelating als

lid.

Bij weigering tot toelating wordi dit door -het bestuur schrifteLjk,
onder opgar
ran redenen. aan betrokJ<ene meclegedeeld mel vermelding
van de r. ,olg.ï

q

-__

oeroep5proCcdure.

Bij weigering tot toelating kan betrokkene in

beroep gaan bij de beroepscommissie van de vereniging. De uitspraak van deze commissie
is bindend.

Verplichtingen.
Artikel 7.

Het lidmaatschap verplicht de leden tot het naleven van al datgene
dat voor de leden
voortvloeit uit statuten, huishoudelijk reglement, andere regleáenbn en wettig
genomen besluiten. rvaaronder het voldoen aan hLrn financiÉle verplichtingen -_.
tegenover de vereniging.

Einde lidmaatschap,
Artikel 8.

--
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-

/raglna

1.

2.

Het lidn'natschap eindigt door:
a.
hel o\erliiden van hel lid;
b.
opzegging door het lid. Het lidmaatschap eindigt da11 met het einde van het
boeliaar uaain is opgezegd:
ontzetting. Deze wordt doot het bestuur van de vereniging uitgesproken,
alleen dan wanneer een 1id in strijd met de statuten, huishoudelijk
reglemenr. andere reglemenlen ol rechl,geldige be. uilen r ar de r <reniging handelt, ofde vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Bij ontzetting geeft het bestuur het betroklen lid ten spoe<ligste bij
aangetekend schrijven kennis var het beshiit! met opgaaf van redenetl. Het
lid kan biruren een maand na ontvangst van die kennisgeving schriftelijk in
beroep gaan bij de beroepscommissie van de vereniging. De uitspnak vaD
deze commissie is bindend voor parlijen. Gedurende de beroepstermiin en
zolang niet op het beroep is beslist, is het lid geschorst.
Beëindiging van het lidmaatschap door overlijden, opzegging oforltzettjng
geeft geen recht op restitutie van co[tributie.

LEDENVERGADERING.

---

Algemeen.

Artikel9.

1.

De ledenvergadering wordt tenminste eenmaal per jaar door het bestuur
bijeengeroepen, door middel van een convocatie aan cle leden.
Op de telkens voor het einde van de maaÍd maart van elkjaar te houden
ledenvergadering, worden in ieder geval het jaaNerslag en het financieel
jalrverslag besprolen
Onverminderd het daaromtent in de Wet bepaalde is het bestuur verplicht
binaen vier rveken een ledenvergadering biieen te roepen! op verzoek van
tenDrinste tien procent van de leden tot een manimum van zestig leden.
Bevoegdheden.

2.

3.

Aftikel

10.

Aarl de ledcnvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet kJachtens de Vy'et
ofdoor de statuten aan het bestuur ofeen ander orgaan zijn opgedragen_ Tot de taak
van de ledenvergadcring behoort met name:
a. de beoordeling van het beleid van het bestuur;
b. de behandeling en vaststelling van hetjaarverslag. de financiële verslagen en dc
begroting en het aa.nwijzen van de financiële middelen. waaronder met name
het vaststellen van de contributie per lid;
de verkiezing van de bestuursleden, de voorzitter en de leclen en het reservelid
van de kascommissie:
he1 instellen vaD een beroepscomtnissie van de vereniging en het benoemen
van de leden van die commissie:
het behandelen van en het beslissen over voorstellen, ingediend door ltot

c.

e.

3
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bestuur ofdie door tenminste tien leden drie weken voor de vergadering
schrifte lijk bij het bestuur zijn ingeleverd;
het besl issen over zaken welke aan de ledenvergadering zijn opgedragen.

-

Artikel

l.

1

1.

De leden van de vereniging worden tot de ledenvergadering tenminste twee
weken tevoren door het bestuu scbdftelijk opgeroepen.
De voouitter van he1 bestuur treedt op als voorzitter van de ledenvergadering.
Bij zijn afwezigheid zal de secretaris als plaatsvervangend vootzitter optreden.
De secretaris van het bestuur houdt notulen van hel vefiandelde in de ledenvergadering. Voor het notuleren kan hij zich zo nodig laten vervangen door een
ander bestuDrslid
Stemmingen.

2.
3.

AÍikel

L
2.
3.

,1.

5.
6.

12.

Over alle voorstellen wordt gestemd, tenzij geen der leden stemming vraagt.
Besluiten worden genomen met volstrekte meer.derheid van de geldig uitgebrachte stenxneq behoudens vooa die gevallen waart'oor in de statuten anders
is bepaald.
Stemming over petsonen geschiedt schriftelijk. Indien bij een vacaturc niet
meer dan een persoon zich heeft aangemeld, kan worden volstaan met benoeming bij acclamatie, teÍzij meer dan tien leden schiftelijke stemming
verlangen. In alle andeÍe gevallen wordt mondeling geslemd, tenzij de
rerAaJerinA anders beslisl.
Stemmen zijn ongeldig indien ze blanco zijn ingeleverd. ondenelend ol op
andere wiize gemerkt zijn, dan wel meer ofuel andere ndmen van personen
bevatten dan gekozen kunnen worden.
Bij sternmingel heeft ieder 1id een stem.
Wordt bij benoeming van personen bij de eerste stemming geen meerderheid
verkegen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden. Wordt dan *eer
geen meerderheid verkegen, dan wordt herstemd tussen de twee personeÍ. die
bij de tweede stemming de meeste steÍnrnen verkegen.
Bij staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de
stemmen over pemonen, dan beslist het bestuu.
Het oordeel van de vooEitteri dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, indien gestemd werd
over een niet sckifteliik vastgelegd voorstel.
Wordt dejuistheid var voormeld oordeel onmiddellijk na het uitsprekcn
daarvan betwi st, dan wordt opnieuw geslemd, wanneer dit verlangd wordt door
de meerderl ei d van de vergadering.

-' -

7.
8.

9.

BESTUUR.
Algemeen.
Artikel 13 A.

-

4Pugio"

1.

2.

3.
4.

5.

6.

llet bcstuur

bestaat uit tenminste

vijfleden door de ledenvergadering te kiezen

uit de leden. waarbij de voorzitter in firnctie gekozen wordt. De benoening
geschiedt uit een ofmeer voordÉchten. Tot het opmaken van zulk een
voordracht zijn bevoegd zorvel het bestuur als deÍlig leden van de vereniging.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de ledenvergaderjng
medegedeeld. De overige voordrachten dienen, elk ondersteund met de
handtekeningen van dertig leden, minstens zeven dagen voor de ledenvergadedng schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. Elk bestuu$lid heedt uiterlijk d ejaat na zijn benoeming afvolgens een door
het bestuur op te maken rcoster van aftreden. Dit rooster wordt zodanig
ingedeeld dat elkjaar een ofmeer bestuursleden aftredcn, echter met dien
verstande, dat in hetzelfdejaar slechts eel van de bestuursleden aftreedt die de
functie vervullen van voorzitter, secretaris ofpenningmeester. Een aflredend
bestuurslid is terstond herbenoembaar. Een bestuurslid. dat is benoemd ter
voorziening in een tussentijdse vacature, neemt op het roostei van alireden de
plaats in van ziin vooïganger.
Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende ledenvergadering een

opvolger.
Indien in het bestuu een ofmeer vacatures ontstaan, bliiven de overblijvende
bestuursleden een bevoegd college vomen, tenzij het aantal zitting hebbende
bestuursleden minder dan vijfbedraagt. ln dat laatste geval zijn de over- blijvende bestuursleden verplicht binnen een lemijn van vier maanden na het
ontstaan van de laatste vacature een ledenvergadering bijeen te roeper, u,aarin
in de ontstane vacatue(s) wordt voorzien.
Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris, een penningmeester en een
plaatsvervangend voo.zittet. De secretaris wordt als plaatsvervangend voorzitier benoemd- De ove ge taken worden in onderling overleg verdeeldHet dagelijks bestuur wordt tenminste gevonr-rd door de voorzitter, de secretaris
en de penningmeester.

Einde lidmaafschap bestuur.
Artikel 13 B
Her lidmddr.chap van het he.tuur eindigt:
doordat het lid het lidmaatschap van het bestuur opzegt;
doordat het lid ophoudt lid te zijn van de vereniging;
je beheer over zijn geldelijke vermogen rerliest;
doordat het lid het
bij besluit van tu€ederde van de zittende bestuursleden met een aan het lid
gericht schijven, waarin de argumenten worden genoemd waaldoor verdere

a.
b.

c.
d.

e.

v

samenwerking met betrokkene binnen het bestuur niet meer mogelijk is
In voomoemd schrijven wordt tevens de mogelijkheid aangegeven om in
beroep te gaan tegen het ontslag bij de beroepscommissie van de veredgir,g;
do.rr .,r crlijdcn.
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Taken en bevoegdheden.
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Inkomsten.

AÍikel

L

18.

De geldmiddelen var de vereniging be.raan uir:
de conffiburie van de leden:

a.

b.

subsidies;
schenkingen, erfstellingen el1 legaten;
vergoedingen voor diensten;
overige baten.
Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorecht van boe_
delbeschrijving.
3. Schenkingen en legaten kunnen slechts worden aanvaard wanneer de lasten de
baten niet overtreffen.
Kascommissie,

c.
d.

2.

e.

Artikel

I

q.

De kascommissie bestaat uit twee leden en een reservelid, deze mogen gccn deel
uitmaken van het bestuur. JaaÍlijks treedt een lid van de kascommissie afen treedt
het reservelid daarvoor in de plaats. De ledenvergadering benoemt jaarlijks een

nieuw reservelid.
De jaarrekening en de verantwoording van de penningmeester worden door de
kascommissie gecontroleerd, die daama van haar bevindingen aan de ledenvergadering verslag doet.
ONTHEFFING uit een FIINCTIU,-

Artikel20.
Een commissielid kaD te allen tijde door het orgaan dat hem/ haar heeft gekozen
respectievelijk benoemd, worden ontslagen ofgeschorst. De bepalingen hieromtrelt
in het bondsregl emenr zi'n \ an roepas.ing.

REGI,NMÉNT nN.
AtÍikel 21.

L

2.

Het bestuur kan, n1et instemmilg van de ledenvergadering, een huishoudelijk
reglement vaststelien. Dit huishoudelijk regiement mag geen bepalingen
bevatten in strjjd met de Wet ofdeze statuten.
De vereniging kent vele activiteitengroepen, die door hei bestuur worden
ingesteld ofopgeheven. Het bestuur stelt per activiteitengroep een reglement op
met betrekking tot hun organisatie, werkwijze, rechten en plichten.

WIJZIGING STATIITB,N
Artikel22.

1.

2.

Wijziging in deze statuten kan slechts worden aangebracht met twee/derde van
de uitgebrachte geldige stemmen in een hieÍoe uitdrukïelijk, onder -mededeling van de voorgestelde wijzigingen, opgeroeperl ledenvergadering.
De convocatie voor deze vergadering en de voorstellen moeten minstens twee
weken tevoren aan de leden worden toegezonden.
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3.

4.

Een statutenwijziging treedt eerst in werking
nadat daa.ryan een notariële akte is
verleden.

De,leden van het bestuur zijn verplicht een
authentiek afschrlt run
volledig doorlopena" t"t tt u- a".tut,rt";,;;;i;"r"
:1 "en
:t-",,t]"nytjrigiog
'
na.de u i.lziging luiden.
neer le leggen Len kanlore r an het handelsren;.rlr"
"
"
gehouden door de Kamer van Koophanoet
en lalriet<en ie
Zotang de verenjging deel uihaakt vffi de
bond moeten wijzigingen van deze
ter goedkeuing worden voorgelegd aan het BondsÈeá; _
^ _,-statuten
ONTBINDING
van de VERXNIGING.
Artikel 23.
Tol ontbinding van de vereniging kan slechts *.orden
besloten door de
ledenvergadering op dezelfde wijze als in artlt"l ZZ
t"n u-"i",
,iutu_
tenwijziging is bepaald. ="un
Zolang de vereniging deel uitmaakt van de bond zal een
besluit tot ontbindlng
---eerst definitiefzijn zodra de Bord daaraan zijn goedkeuring
heell g.f.r""f,,.
3. Nadat een besluil ler onrbinding an de vereniging
deliniriÈfis. rreedt het
',
be\hrur op alc com_missie van liquidarie. De liquiclalie 7al geschieden
mer
rnachtneming \_an hel daffomlrenl bepaalde in het
BurgerÍ!L Werboek.
De ledenrergadering die tor onrbinding van de rereniging
Ëesluir. be.list revens
over de,heslemming van de or erblijr ende balen en
beTin ingen. die ,,o\ eel
mogelUk in overeenslemming mel her doel \an de \ereniBi;g
clienl Le /ijn.
4.
Na de ontbinding blijft de vereniging vooltbestaan voorz;ve;
dit tot ve.áifening van haar vennogen nodig is.
). Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten. voor zol,er
--.
mogelij 1,. ran fu6qhq .Zij die met de vereffening van de vereniging zijn belast. zijn verylicht van de
ontbinding inschijving te doen in het in artikel 22 lid 4 van deze statuten bedoelde
regi5ler.

a"un*""

-

ii;. - :

).

1.

2.

=-

SLOTBEPALING.
Artikel 24.
In alle gevallen waarin noch door statuten ofhuishoudelijk reglement, noch door _.
andere reglementen is voorziel ofwanneer bepalingen daarvan voor meel cla.n een _.uitleg vatbaar zijn ofanderszins onduideliik. beslist het bestuur.
Slot akte
Deze akte is verleden te Beneden-Leeuwen op de datum in het hoofd van deze akte

vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon
heefl verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijáig voor
het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te
hebben kernis genonen el1 met de inltoud in te stemmen.
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