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STATUTENWIJZIGING VAN EEN VERENIGING
(Ondernemersvereniging Haarlemmermeer Zuid)
Op //// verschenen voor mij, mr. Ronaldus Henricus Sengers, notaris met plaats van
vestiging de gemeente Haarlemmermeer:
1. de heer ANDRIES STOKVIS, wonende te 2465 AG Rijnsaterwoude, Herenweg 135,
geboren te Amsterdam op zeven december negentienhonderd negenenveertig, zich
legitimerende aan de hand van zijn paspoort met kenmerk NPDHBLP49, afgegeven te
Kaag en Braassem op zeven september tweeduizend zestien, gehuwd; en
2. de heer CORNELIS JACOBUS TEBBENS, wonende te 2136 AS ZWAANSHOEK,
Goudriaanstraat 36, geboren te Haarlemmermeer op zesentwintig december
negentienhonderd vierenzestig, zich legitimerende aan de hand van zijn paspoort met
kenmerk NS6LJ0C67, afgegeven te Haarlemmermeer op twee augustus tweeduizend
zestien, gehuwd;
De comparanten, hierbij handelend als voorzitter respectievelijk penningmeester / vice
voorzitter van- en in die hoedanigheden rechtsgeldig vertegenwoordigende de vereniging:
Ondernemersvereniging Haarlemmermeer Zuid, statutair gevestigd te
Haarlemmermeer, kantoorhoudende te Nieuw-Vennep, Hoofdweg 1308, postcode 2153
LS (gemeente Haarlemmermeer), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 40595334; hierna ook te noemen: “de vereniging”.
De comparanten hebben verklaard dat:
de vereniging werd opgericht op elf maart negentienhonderd tachtig bij akte verleden
voor mr M.W.E. van Esch, destijds notaris ter standplaats de gemeente
Haarlemmermeer;
de statuten van de vereniging zijn nimmer gewijzigd;
de Algemene Ledenvergadering van de vereniging op //// rechtsgeldig besloten heeft
om de statuten van de vereniging te wijzigen, de notulen van deze vergadering
worden als bijlage aan deze akte gehecht.
Ter uitvoering van het voormelde heeft de comparante verklaard dat de statuten van de
vereniging na statutenwijziging luiden als volgt:
NAAM
Artikel 1
De vereniging draagt de naam ONDERNEMERSVERENIGING HAARLEMMERMEER
ZUID. Afgekort OVHZ. Zij is gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer en is werkzaam
in het zuidelijke gedeelte van deze gemeente.
DOEL
Artikel 2
De vereniging stelt zich te doel het behartigen van de belangen van de ondernemers,
gevestigd in het onder artikel 1 genoemde gebied, die in principe privé ondernemingen zijn
en werken voor eigen rekening en risico.
MIDDELEN
Artikel 3
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De vereniging tracht het doel te bereiken met alle wettige middelen en wel in het bijzonder
door:
a. Het onderhouden van contacten met de centrale organisaties in het midden- en
kleinbedrijf.
b. Het bepleiten van en het opkomen voor de belangen van deze zelfstandige
ondernemers bij de overheid en diverse maatschappelijke verbonden, alsmede het
coördineren en stimuleren van de werkzaamheden voor de in het omschreven gebied
gevestigde ondernemers;
c. Het vertegenwoordigen van deze ondernemers in de daartoe in aanmerking komende
organen en commissies.
LEDEN
Artikel 4
1. De vereniging wordt gevormd door:
a. Leden
b. Buitengewone leden
c. Ereleden
2. Leden zijn natuurlijke of rechtspersonen, die ondernemers zijn in het kleine of in het
middelgrote bedrijf, het MKB.
3. Buitengewone leden zijn zij die zonder aan de vereisten van het tweede lid te kunnen
voldoen de vereniging willen steunen en de statuten onderschrijven. Dit na
instemming van het bestuur.
4. Ereleden zijn die natuurlijke personen die zich jegens de vereniging bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt.
Artikel 5
1. Het lidmaatschap zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 en 3 wordt verkregen door
aanmelding bij het bestuur.
2. Leden, als bedoeld in artikel 4, lid 4, worden benoemd door de algemene vergadering
op voordracht van het bestuur, dan wel van tenminste tien leden.
Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Door opzegging per brief of e-mail aan het bestuur;
b. Door overlijden, faillissement en onder curatele stelling;
c. Door opzegging, in geval van wanbetaling, door het bestuur of ontzetting door de
algemene vergadering wegens handelen in strijd met de staturen en/of reglementen
en wettig genomen besluiten van de vereniging. Het royement moet per brief of per email en met redenen omkleed aan het betrokken lid worden meegedeeld. De
geroyeerde heeft in geval van royement door het bestuur recht van beroep op de
ledenvergaderingen.
2. Verlies van het lidmaatschap doet alle aan het lidmaatschap verbonden rechten
beëindigen.
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3.

Niettemin blijft het lid na beëindiging van het lidmaatschap volledig aansprakelijk voor
de contributie over het lopende verenigingsjaar.
ALGEMEEN BESTUUR
Artikel 7
De algemene vergadering kiest uit de leden een voorzitter en tenminste acht
bestuursleden. Zij vormen tezamen het Algemeen bestuur.
Artikel 8
Het Algemeen bestuur heeft de leiding van de vereniging. Het brengt jaarlijks uiterlijk op
dertig april, aan een algemene vergadering verslag uit van zijn werkzaamheden, doet
rekening en verantwoording van het financieel beleid en doet voorstellen met betrekking
tot het al of niet her verkiezen van zittende bestuursleden of het verkiezen van nieuwe
bestuursleden. In een algemene vergadering legt het, uiterlijk op 30 april, een begroting
over voor het komende verenigingsjaar. De uitvoering van deze werkzaamheden wordt
opgedragen aan een Dagelijks bestuur, dat zich kan laten bijstaan door deskundigen en/of
een administrateur.
Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. De begroting wordt in april tijdens de
Algemene ledenvergadering besproken en gaat over het dan lopende jaar.
DAGELIJKS BESTUUR / VERTEGENWOORDIGING
Artikel 9
Het algemeen bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. Deze
vormen tezamen met de voorzitter het Dagelijks bestuur. Dit bestuur vertegenwoordigt de
vereniging in en buiten rechte.
Artikel 10
Elk bestuurslid, ook wanneer hij/zij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde
door de Algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet
binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop
van die termijn.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 11
1. De algemene vergadering heeft beslissende bevoegdheid over alle zaken van de
vereniging. Het bestuur geeft verantwoording van zijn beleid in een door hem uit te
schrijven algemene vergadering, welke uiterlijk dertig april van elk jaar wordt
gehouden, en ontvouwt zijn beleid in een algemene vergadering welke door hem
uitgeschreven moet worden uiterlijk dertig april van elk jaar.
2. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens
afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid.
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
3. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent
de uitslag van een stemming, is beslissend.
Het zelfde 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.
4. Van het ter algemene ledenvergadering 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 ledenvergadering
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die
vergadering ondertekend.
Artikel 12
1. De algemene vergaderingen worden bijeen geroepen door het bestuur. De oproeping
geschiedt per brief of e-mail aan de adressen van de leden volgens het ledenregister.
De termijn voor oproeping bedraagt tenminste éénentwintig (21) dagen.
2. Bij de uitnodiging wordt een agenda met de te behandelen onderwerpen
meegestuurd.
3. Leden kunnen te behandelen onderwerpen tot zeven (7) dagen voor de vergadering
indienen bij het secretariaat.
JAARLIJKSE BIJDRAGEN
Artikel 13
De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies en eventuele subsidies. De
contributie bestaat uit een door de algemene vergadering vastgesteld contributiebedrag.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 14
Ter uitvoering van de statuten stelt de algemene vergadering een huishoudelijk reglement
vast.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 15
1. De vergadering waarin de statuten gewijzigd worden moet tenminste dertig dagen van
te voren aan de leden bekend gemaakt worden. De uitnodiging dient een duidelijke
omschrijving van de door het bestuur voorgestelde wijziging(en) te bevatten.
2. De wijziging in de statuten kan alleen ter vergadering worden aangenomen met een
meerderheid van de geldige stemmen, ongeacht het aantal te vergadering aanwezige
leden.
3. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de
dag van de vergadering een afschrift van dat 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.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
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opgemaakt.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na
de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van
Koophandel en Fabrieken gehouden register.
VOORTZETTING EN ONTBINDING
Artikel 16
1. De vereniging kan worden ontbonden krachtens een besluit van de algemene
vergadering waarop eveneens van toepassing zijn de bepalingen betreffende wijziging
van de statuten.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de
bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming
met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. 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 zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam
worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten
meer aanwezig zijn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard
gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de
vereffenaars als zodanig is aangewezen.
Artikel 17
In de gevallen, welke in deze statuten of reglementen niet zijn geregeld, beslist het
bestuur.
WAARVAN AKTE is verleden te Haarlemmermeer op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen
opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van
de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden en te zijn gewezen op de gevolgen,
die voor partijen uit de akte voortvloeien.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
comparanten en vervolgens door mij, notaris.

