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Rep. n r. 25.720

Statutenwijziging
Heden, dertien december tweeduizend zeventien, verscheen voor mij, mr. Tjerk
Jouke de Vries, notaris te Groningen: --------------------------------------------------de heer Theo Alle Wijma, wonende te 9969 PL Westernieland, gemeente De Marne,
Addingalaan 4, geboren te Eenrum op twee januari negentienhonderdnegenenveertig, houder van een paspoort met nummer NPSHR50P1, ------------------------------ten deze handelend als voorzitter van de vereniging Vereniging Dorpsbelangen
Westernieland, gevestigd te Westernieland, feitelijk gevestigd te 9956 TD Den
Andel, Tammesweg 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
40026215, hierna te noemen: de vereniging -------------------------------------------De comparant verklaarde dat: ----------------------------------------------------------L de vereniging is opgericht bij akte op tien januari negentienhonderd twee en
negentig verleden voor mr. H. Kooi, destijds notaris te Eenrum en Warffum;
2. de statuten van de vereniging sedert haar oprichting niet zijn gewijzigd; -------3. de algemene ledenvergadering van de vereniging in zijn vergadering van zes
oktober tweeduizend zeventien heeft besloten de statuten partieel te wijzigen.
Een uittreksel van de notulen van de gemelde vergadering is aan deze akte gehecht. ----------------------------------------------------------------------------------4. uit artikel 13 lid 5 van de statuten blijkt dat de comparant bevoegd is tot het
doen verlijden van de onderhavige akte. -------------------------------------------Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparant artikel 7 lid 1 van de
statuten van de vereniging te wijzigen, zodat dit artikel na wijziging luidt als volgt: --"Bestuur. ---------------------------------------------------------------------------------Artikel7. ---------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De bestuurders
dienen lid te zijn van de vereniging. Op het moment dat zich een lid aanmeldt om
zitting te willen nemen in het bestuur en deze niet in Westernieland woonachtig is,
kunnen de dan aanwezige leden op een ledenvergadering voor of tegen stemmen."
Slot---------------------------------------------------------------------------------------De comparant is aan mij, notaris, bekend. ---------------------------------------------Waarvan akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd dezer akte vermeldS -------------------------------------------------------------------------------------Na zakelijke opgave van de inhoud van de akte aan de comparant en een toelichting daarop heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte
te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te
stellen -----------------------------------is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris,
ondertekend. ------------------------------------------------------------------------------

(Volgt ondertekening)
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Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging Vereniging Dorpsbelangen
Westerni&and, gevestigd te Westernieland, ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 40026215, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 13 december
2017 verleden voor mr. Ti. de Vries, notaris te Groningen.
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t.it ich ten d). d.
baarhd in
wt dorp WetrrInd te bevorderen

bet nLe
1. d Vi
on to bewaken,
De V rarllgLrlg tracht hear oe1 Le bereiken door
e hot opwekken van be1engteflin bijswnenwerking.met vooral do ge entJ1ke overheid
n teen door hot p1en von overleg men andere
daarvoor in aanmerking kom mde
oveidHutanti
en bezturen van
ineiUnañ
b het bel qri van vergadermqen,,
c het tocapaes en van alle ovnge mddeiem de tot
hat bereiken van het doel van de verer1gtng
kunnen leiden
Geldmiddelen.
?_Tt 1c01 3
be geldmiddelen der ve nging zullen bestaan uit
a
ributiez;
rfat el iingon iegtenen sçhenjdnqen;
h
o ublthe,
d hetgeen do vorentng op enigerlei andere eldigo
wijze verkrijgt.
-------------Lnden en ereleden tItel 4
1. Leden kunnen zijn:
a. natuurlijke veersónen -dié de lOft±j d van
achttien jaar hebben bereikt;
b ver
en com±aties die hun ctiviteiten
ani. tp
ie
nlend
en dit al dam nit
doen in
enwer)dng met inwblit~ r_ s UI L Jè dorpen
PiOtOIbUtP
iifo'Renrum.
--2 Ht ne--:-tuur
houdt eenre 1ater bij
ern de nemen
en 4resaon van alle lodenzijn'. opgenomen
3 Ereleden zijn zij the wegena hun verthensten aan de
vereniging of aan het door haat nagetteddl
zodanig worden benoemd door do a].emene
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vgaiierng
.4 Aan, het erelidmaatschao zïjn geen rechtn en
plichten verbonden, onv
ndeid de rechten en
plichten al lid, o het elid tevens Id van de
veren
i
inde. Midmaatschap.
Artikel S
L Het Ilanaatschap eindigt door
a. het overlliden van het lidb. de opzeggîng door het lid;
a. opzegging door de vereniging;
cl; ontzetting
2. Dpzeggng van het lidmaatschap do het: lid at de
vereniging kan slechts gerhieden tegen :ht eindevan een varenigngsj aar en et achtheing Van een
opzeggingstermijn van vier wekn
Het lid-maatschap >,atechter onniddel ijk wordert
beeridigd indien van de vereniging at vn het lid
redelijkerwijs niet gevergd ken warden het
lie teahap te laten voortduren
en opzegging in strijd met het hiervoor in dit lid,
be-paalde doet het lidmaatschap eindigen op heit
vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum
warteen was opgezegd
Opzeggng van list lidaatchap door het lid
geschiedt 9éhriftélijl eati de aecetarid.
Een lid
niet bevoegd door apzegging van Zijn
lidnteata
Chap eh besluit Waarbij de vUcittitirh
1 . 11:
van de leden van geldelijke aard zijn 'ewaard, te
zijneh opzichte uit te sluiten
4. opzegging van het lidmaatsch&p door da vereniging
ken geschieden wanneer eon lid, heeft Opgehouden aan
de vereaten voor het lidmaatschap bij de statuten
vatgeat.eid te voldoen wannee` r hij zijp
verplichtingen jegene de vereniging niet fla1omt,
alzook wanneer, redalijherwie van de vereniging niet
-
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gevergd kmiwori ht lid-maa tschap to icten
vôo rtduren
- Qeggijig dor -de voreïiqinq aesdhiodh door eon
chrJiike kermigaving von hot hottnr aan t1t
dbeLretendc- LLd
e1ke
nsge'iiiçi een opgave
van do oden(en) bevat
Ontzttth nit hot lJdrnaat
p kn ailoor worderL
utcptnkeÏi wanneer eon lid in strijd met de
s i atuten
1emenn of, besluiten dr vereniging
hondL1t of de vereniging op onredelijke wi1
bonadeolt
Cntetti' eechiodt door eon schifto1ijk.
kn±Gge-Ving. van het bestuur aan het desbetre ffende,
lid, welke kenni e½,ing eon opgave v do redenon)
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Van oen beluit tot opeogging van ht lid trinp
Ofld dat do1 ukrw13s von de ve 7. ngiiw niet
op
gevergd ken worden hot lidruaseecha p te laten
voortduren en ven een besluit tct
tUh uit h
Lidmaatschap stoat de betrokkne: binnen een maand
do ontvangst von do Ronnisgeving van het hO1u]t
beroep open op de algemene vergadering.
Geclurent3e do beroepstermijn en hangende- het beroep
in hot lid çieschorsL
7 Wannèer he lidmoat h in e3p on een.
veien1g1nqjaar eindigt bliift uottcanth de
jaar1ijIe contributie voor het geheel verecnu1dig&
toni hot bestuur andere bosluit
Jonr1ikse_bJdgen
Artikel 6
De leden zijn qehöndn tot hot betalen ven een
Jaarlijk-s e contribute die door de o1grnone
nej
wordt vastgesteld
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1. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden.
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De bestuurders dienen lid te zijn van de vereniging.
Op het moment dat zich een lid aanmeldt om zitting te willen
nemen in het bestuur en deze niet in Westernieland woonachtig is,
kunnen de dan aanwezige leden op een ledenvergadering voor
of tegen stemmen.

2. Do besLuii: IE;1 oriier' benoeimd door de atgeieue
3 De :Lunci'
verdeeld.

rfr

door de bcstuuslederi oder1ing
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tIk b Luurlid It-eec1t j.terLijk d:ie jeer ra
z.i /1-i i r - benoeminc ef r Volgens c-er dear het bes cuu:
stH in rooster van nttrcden. r
tredende
ór
Jc.r icii Ii Lisbe:' stellen, t)egene., di- e-' in een
cçit benoérnd neent op het
tussentijds,ta 1 5rrtl'
rooster VF1 allcedifl(Ï de plots ven zajn/haar
--------voorgeuger in.
J. Het bestuu 1
aschp eindigt voorts: -----------rj. deur het bed a nken eis heuiu'licl;
b. door verhuiìng iiaer elders;

4..

------------

----

-----

co door bet verlies van bet lidmaatschap
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van de

veronimnq.
6. Di JesuursLjd kenï teti áa lle tde door de algen ene
vergader 5g iorden on tslagen of geschorst.
E en s
- chcjrging die niet binnen drie monden gevolgd
wordt door een besluit. Lot öntlag eindigt door het
verloop ven die tenijn.
rt.uurstak en vertegenwoordign.
Artikel
1
Behoudens de beperkiigen volgens déI staU..ttaii is iet
bestuur be1e5't met het beskAuren van de vere -iiginq
2. nd±en het aan tal bestuursleden beneden vijf is
çie.danld blij :ft heb bestuur: bevoegd. Het. is echter
verplicht zo socedig m3qeiik in de vaatr () te
(doen) voorSien. ---------3.
-1et bestuur is bevoegd onder rijn
verane,1.00rdeliikhei4 beeaide onderdelen ven zijn
teak te doen uitvoeren door,
die cToo het
bestuur worden benoemd
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keuring van d€. algemene
met
Ti1Uic
a
J4 t
yo (2ï;
beoegd tot her luiLn Van
reenkom ter' tot het kopen vervreemden ot
cl
on egietaqoederen doch niet tot heL ---sluiten van óvé-reenkomtiten waarbij de vecniging
zch als borg of, hoofdelii}
dchuldanaar
verbancit zich voor een dara sterk maakt o f zich
tot- e
- een derde
edteiling voc een schuW Van
verbirit
Het beo':uur behoeft veneers de goedkeuring van, da
alemene vergadering veer -besluiten Lot
. onverminderd het bepaalde onder b1 het aangaan
van chtahandelingan en het doen van
nveeteringen die de waarde of het bedrag zoals
genoemd in artikel 7 vn het huiboudelik
eqiemcnt te boven gaan
h 1 het huren en verhuren of op andere uije in
ehruik of genot eUgen en geven van
onroerende goedern;
het ter lean vertrekker! van gelden alsmede
het ter lean opnemen van geiden waaronder
niet- ir begrepen het gebruik molten van aan de
vereniging verleend krediet
3 het aangaan vi ovareonkornetan waarhlj aan de
vereniging een bankkrediet r?rodt verleend;
4 hat aangaan van dadingen chrftelij)
vatqLlcde mirmc1ike echikkingeri)
5 hnt optradar in
hte, 'eronder begrepen hat
voeren van arbittoe. Ptô'ce8ur
doh met
uJ,tzonderng- van het nemen Van conarvtQir
moatreqe]en an rechtamaatiyelen die naar hat
i-dei vn het hctuur gaan uit-stel, kunnen
lijden;
6 het aluiten, wijigan en
ndigan van
arbe1overeenkomtn-=ii het cthtbre1 n 'rr' gemelde goedkeuringen kai door
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eep: sdeti c1eEfl
en tegefl Ir
7 De vak-en-iti7i ng, wordt In en 1uiLen echt
vnÖcIiçJ door het betuir o£ düor de
er de eretarI gzaraeïi1ijk, een von blan
kan worden vermenen 0: de penn!ngmeter.
jaarversslaq Peke inn_Verantoo
Artike' 9
1 Het:
nigingzj a (en boekjaar( i çjelik aan hot
kalndr.
n de rnrngstoeetd
ee
n
erpht
flr
2 het bhiu I
van de vecnigirig zodanige uahtelceningen th houden
dat daaruit te alien ttjde hr rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend,
beetnUr brengt op een 31genene vetaderirig
H
van het hoKj ear1
binnen vte caanden na af
behcudens verlenging van deze termijn door dc
-, zijn jarverlaq uIt en dcØt
1OÏtcne vergadering
moer oviJeging van een steaL van baten en laten
rekening en verantwoording over zijn in het
afgelopen boekeer gevoerd bestuur
Ne verinop ven de tormïin kan ieder lid deze
TCkCfl1flC en vcranUooLthng in. rechte van het 'bostuut
--------
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De algemene verg edering benoemt jaarlljke ut dc
ldefl een cumizzie Van ten minste twee personen dJ
geen deel mogen uitmaken van het beLuur.
Pore comieie oncierreekt cie rekening en
verantwoording ven het bestuur en brenqt aan do
alqemene rgaoering îeriag fan haar bevindingen -uitVercit het onderzoek bijzondere boehoudkundige
kennis dan ltaride commieie zich door ei
dekundIge deen bijtan Het bestuur is verplicht
aan deze comniaie alle door haar qewente
inlicntingcn te verchafferi1 haar desgewenst deen dc waarden rer vereniging Le tonen en iTiage Van
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de hoeken on ihoidehdr verdniin te even
ie bechen heoeld tn de
I wt btur i vrp
leden Ii en 3 tien jaren lang te bewaien
fl.

gemene vertjaderi

Artikel l
1 Aan de algefficne vradeth komen In & veren lging
alle bevoegdheden toer die niet door do wet olf. do
LatULen aan hot bestuUr, ijfl Ct
uiterlijk vier maanden na afloop van hOt
aalij
2
q
Woçdrt oetx lgomere e1nrr
1
dO
bpkja
Jaarvergadering
men onder anid-r<§ aar de
ln do jaarvdrgederi
----------------orde
het jaarvers lag en de rekening en Verdntpor6cirding
bedoeld in artikel 9 met het vers-Lag van do -aldaar bedoelde cowmisaie
b: de benoeminq'van de ±n artikel 9 genoemde.
coiiaaie veer het volgend boekjaar,.
c voorziening In eventuele vaeature;
d. voorstellen vn hot betuur o van do ieden
aangekondigd hij de oproeping voor de
vergadering;
a eventueel ter goedkeuring de bégroting Vook ht
konciërffié Vercmiii giricjejaar met deerbil eon voors- teI
voOrde in dat jaar dor de leden te betieui
ontributio
J eedkaurinq door de algemene vergadering van het
jaarveriag en o rckening en verantwoording strekt
het bestuur tCt dchaO
Indien de goedkeur
eniq en
verantwoording wordt gewegerd neemt de algemene
vgaderinq a.1 die maarrceien, welke door hear in
het belang vn de verenigng nodig worden geaoht
4 ndere algemene v adei-ingeii woiden gelioudn a
dikwil het bestuur dit: woosolijk eodeClt
3. voorts ia het bestuur op schriftelijk verzoek Van
-

-

-

-

-

9

tizee Ø
fl zod i--anta. i;.iei
ultb
raçeI*i veii een/tiende
btvaed i rcr 1iet
gedeelte cleir ernmen verpiiht tol bet bjeenepe -i
ven een iÏRene v adering
een trijn van riet
n drica weken.
IndIen een het Ver2oek binnen veertien dari geen
çpyoJg woidt oeeen kunnen de verzoekers zelf tar
die bijeenroepin overgaan-,
tik-el .11
1 Dc alqemr ver deringen worden beengeioeper met
11-n
-achtne-mind van een termijn vn tenminste zeven
den Tha bijeenroeping, waarin de te behandelen
and rwerpen worden verrned aescliledt door een
- •ecthrlftelijke uitnodiging aan de -edEeeën Vab de,leden.
2 ne Voorzitter van het betwr lidt d
-

------B
, ;l
in/haar azeziqheid ci: antstenteni zal de
vtce-vooritter a] leidei der vergaaertng
-optr-ni. ------------Dnthraen beideA den treedt een der anre—
beetuur ég1edep
door het be5tuur aan te wij zen
vdo-rtte op.
Wordt oak op deze wijze niet in het voorzitterahap
voorzien dar, vuoitct de V
dering drin zelve
3 Van het ter algemene vercjdr Ing behandelde uorden
door do :s-e-etarj- of een ender bee tuurelïd nbtle
au quó verslagen opgerttaak die ter goedkeuring
-n - de aigerene V
dering worden voorgelegd en na
verkroQen goedkeuring door de voorzitter en de
na-tuliat ordCn V teetnl6 iti otderteknd
rlgeri stémrecht
Artikl 12
la Toegang tnt de algemene e:-gôderinig hebben - alle
leden V3t. do Vereniging
6echorste leden on gesohoz ate beatunreleden hebben
-

-

alléen op ujt iginç va

d

enene, V1flÇI

d8fl de iï Uá 1.S
over d raletitig van iinde
bedoelde peroni beslit het _e
li
ijLng l, i of t én
lid vii de v
3. ieder
tbLi
-cMed m
4 ste~~irm-irien over z&cen
stemt-gerechtigde em chriEtelIiJe
tth1q verlangt Over pé koen 'rdt &rhittel1jk

S
IP

-

teritd
z&en to
Yir Fille voo tellel2 b
belit b voler&tt5e meerderheid der geidig
uitge brachte stemaen
,, voorzover de s1tUtn nie t
aflder boplen
van stewmen wordt :ht voortel qeacht te
nil

iji- verworpOn
personen is ii q_ek oen iiie de
volstrekte meerderheid der tCtrnen OP ih heef
verenigd
wordt
Xndin ñieriard dió
. Verkregen
gehouden 1ueen pe oflen die -n Lhreede
eerste stemming bet grootst aantal steramen
bil
hebben verkregen Cfl is hii gekozen die bij de tweede
stemming de meerderheid der stemmen op zich heeft
verenigd,.
d steemn
Indian bli die twedeBij

fflLjflq

--

be.elist bet 10
Blanco s iamman enstemmen ondei iekend Me t de HuTiefl
van deqene die de tom heeft utgehracht zijn

-

laeatia ie
bij
TUÖgC1iJk mits dt geschiedt op voDretel van de
oor.5i_iter.
ter aloeinene vergadering uitgproker oordeel :den
van de, vooi tter dat door de ver dar
bes-luit is genomen is b lieeend
..
het u pkcp ;fl h et
go Wcrd.t echter onmddeUii k
G. HrL aannefl vn vooeteliçm
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in het vor ige lid bedoeld oordeel de juiethed
daa rvan betwist i den vindt een nieWe etrnirin
plate Wanner de me ethid dr vgadeing o
de o
onkelijke temrntng niet hoofdelijk
of schriftelijk geschiedde -n emeechtigde
nw-zl dit veriangt
Door- deze nieue stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de ooreprpnkeli ke stemming.
Read van verenigingen
\tikel 13
adviezn inwinnen
Het bestuur ken te alle n tijde
die- zfl nog a`ht voor :een goede orgenleatie van d
vereniging n îat daauiee veLband houdt
1J huoudelijk regienent zel een raad van
verniginqevi worden, lngesteld
StetutenullzlcTing en onbitding
--------------1tike±
1. Wijziging, van de statuten en ontbinding van de
vereniging kunnen slechts geschieden dethz een
besiut van de algemene vergàderin waartoe wordt
opgeroeDen met de mededeli.,nge. dat: een wijzigg van
uo een besluit tot ontbinding Van
dé tthti ca
de vereniging zal worden
voorgestold
1.
té termijn van ourôeping van :en dergelijke
vergadering is^ tenminste veertien dagen
2 zii die de oproeping tot een algemene vegadering -t er behandeling van' een voorstel tot
etatutenwijzigng Ceengue tot ontbinding van do.
've reniging lichnen gedaan moeten tenminste
dagen voor de dag der vezqadering een aschrit van
het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging casu
gtiô ht voorstel tot , ontbinding van de vereniging
ïoordelijk zijn opgenomnen op e- daartoe geschikte
plaats voor de laden ta inzage leggen tot na afloon
van de dag waOrop de vergadering heeft
plaatsgevonden
-

-

-

-
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Wij ziçig van oe statuben
quo onthindir van di
vereniging en 1echL q }idn et een
morhei var t iilthsie twee/derde van het
uitgebchte aantal geldige aeniiuen in een
veredering waarin een oduu g a&it1 ledenWWC1(
iG ,
Lrinunat tieMerda deelte Va
de tein in 4C algemene. V
derinq uit te

1 Bij q&reke van het lgûwi kam ongeacht het aantal
ter vergadering- aanweage iden tot wij ziginç cau
qu ct biflvan
ijd
de
i1n wordrn oeaoten in
een volgende tiate acht dagen, doch uitelijjc
dertig dagen na de ce ate te hu en vcrgac1erthg
met een moer meid van twee/derde1 van: het eldige
ui Lçjebrechte rintal s tIreT
De detuff van bedoelde volgende
rir
ta In
de eerste ver derin vatgeetold
Van dit feit wordt in do oprecp tot de tde
vergadering gewag gtaiaakt.
5 Een et
enifJying trc& nl et in Trerk1ng dan
ndet hiervan eon notarjela &te i opgemaakt Pot
hat doen verlIjdonvn d:9 akte ia ieder betuursiid
bevoegd 16 Indien bij een besluit tot ontbinding te dien
annzian geen vpr if---naáro zijn -aange-wezen, ejjédt
da varefanirig door het batuur.
7
en avni ucel bar-I aeldo na voreenirig komt ten
gunste van door do algemene vergadering te bepalen
eçdapqe doeleinden als het meest mct net doel der
vereniging overeenateïeien
Th Na de onthindina blijft d vereniging vbortbeetaan
VcVar dit tot vereffening van haar veniogon
nodig is aodurende de vtffn1q blijven da
bepalngen van de etatutan an reglementen oveeJ.
mogelijk van kiarht In atukken en aenkanaigingan
die van de vereniging uitgaan, moat aan heat naam'
-

-
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wrdn toegevoegd ±u 11uiti.

alien, de ve nin betreffen
aaï=in
6Etufl
et voor zien, be slis-,L ra ot
bestuur, et.
e
inachtnl
van
wetelik:
t
e
hriten
HUI ulijkreglement.
tlkel L5
1 Dc
efiîtene vergaderng ken e'an huishoudelijk
reglement vae1atiln.
2 Ht 1ilLehnude1jk iegient maq, niet in strijd zijn
et de wet, ook waar dle gcem dwingend, recht bvat1
noch mot deze statuten.
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