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STATUTENWIJZIGING
2009/nr
Heden, acht september tweeduizend negen, verscheen voor mij, meester Judith
Tessa Tromp, kandidaat-notaris, hierna te noemen 'notaris', waarnemer van
meester Bart Jan Binnerts, notaris gevestigd te Lelystad:
1. de heer PIETER LOOS, geboren te Arnhem op één mei negentienhonderd
negenendertig, (nationaal paspoort nummer NS37D87L6, afgegeven te
Zwolle op zeven februari tweeduizend zeven,) gehuwd, wonende
Maagjesbolwerk 81, 8011 LL Zwolle;
2. de heer ANDREAS JOANNES GEURTS, geboren te Venlo op zes april
negentienhonderd zesenvijftig, (nationaal paspoort nummer NK6342280,
afgegeven te Almere op vierentwintig maart tweeduizend zes) ongehuwd en
niet als partner geregistreerd, wonende Schoutstraat 62, 1315 EX Almere;
te dezen handelende als voorzitter respectievelijk secretaris van nagemelde
vereniging en overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 1 van de huidige
statuten bevoegd om deze vereniging rechtsgeldig te vertegenwoordigen.
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden:
- "dat bij akte houdende statutenwijziging op dertien maart negentienhonderd
zesentachtig, voor meester Victor Maarten Jan Hak, notaris gevestigd te
Lelystad, verleden, zijn vastgesteld de statuten van de vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid: GENOOTSCHAP FLEVO, statutair
gevestigd te Lelystad, (feitelijk gevestigd Maagjesbolwerk 81, 8011 LL
Zwolle), ingeschreven in het register gehouden door de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer
40532425;
- dat de algemene ledenvergadering van de vereniging in een eerste
vergadering gehouden te Zeewolde op vijf juni tweeduizend negen en
vervolgens (wegens het ontbreken van het vereiste quorum) in een tweede
vergadering gehouden te Dronten op zesentwintig juni tweeduizend negen
rechtsgeldig heeft besloten de statuten van de vereniging geheel te wijzigen,
waarvan blijkt uit aan deze akten gehechte exemplaren van de notulen van
voormelde vergaderingen;
- dat ter vergadering het statutair voorgeschreven quorum vertegenwoordigd
was en het besluit is genomen met de vereiste meerderheid van stemmen."
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden in verband hiermee de
statuten van de vereniging gewijzigd vast te stellen als volgt:
NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR
Artikel 1.
1. De naam van de vereniging is “GENOOTSCHAP FLEVO”. Zij heeft haar
zetel te Lelystad.
2. Het “Genootschap Flevo” stelt zich ten doel:
a. het bevorderen van een in het algemeen belang zo doelmatig mogelijke
droogmaking, ontwikkeling en beheer van het IJsselmeergebied;
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het wekken van belangstelling voor aard en betekenis van het
IJsselmeergebied;
c. het zijn van een platform voor ideeën, initiatieven en activiteiten welke
van nut kunnen zijn voor het sub a gestelde;
d. het bevorderen van een band tussen het IJsselmeergebied en het oude
land, waarvan in het bijzonder de aangrenzende gebieden.
3. Het “Genootschap Flevo” tracht het doel te bereiken door:
a. het bevorderen van onderzoekingen omtrent vragen verband houdende
met de doelstellingen in lid 2 a tot en met d;
b. het (doen) houden van voordrachten en het (doen) publiceren van
geschriften;
c. het organiseren van excursies naar het IJsselmeergebied, het
aangrenzende gebied en ermee vergelijkbare gebieden;
d. ander wettige middelen, welke naar het oordeel van het bestuur aan het
doel bevorderlijk kunnen zijn.
4. De vereniging duurt voor onbepaalde tijd en is opgericht op vijftien juni
negentienhonderd acht en dertig.
LEDEN, DONATEURS, ERELEDEN
Artikel 2.
1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen en eventueel
rechtspersonen, die de doelstellingen van het genootschap onderschrijven en
willen ondersteunen.
2. Om lid te kunnen worden moet men zich aanmelden bij het bestuur.
3. De toelating wordt door het bestuur binnen drie maanden na aanmelding
schriftelijk bericht aan het nieuwe lid. Tevens ontvangt deze een exemplaar
van de statuten.
4. Bij niet-toelating door het bestuur kan het aspirant-lid een beroep doen op
de algemene vergadering. Dit beroep wordt schriftelijk ingediend bij het
bestuur. Het beroep wordt behandeld op de eerstvolgende algemene
vergadering.
5. Donateurs zijn zij die de vereniging geldelijk steunen en als zodanig door
het bestuur zijn toegelaten.
6. Ereleden zijn zij die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt in
verband met de doelstelling van het Genootschap en als zodanig door de
algemene vergadering op voordracht van het bestuur worden benoemd.
7. Het bestuur houdt een register waarin de namen en (e-mail)adressen van
alle leden, donateurs en ereleden zijn opgenomen.
8. Ieder lid, donateur en erelid is gehouden adresmutaties schriftelijk aan de
vereniging mede te delen.
9. Alle kennisgevingen en oproepingen die de vereniging doet uitgaan, worden
geadresseerd volgens het register.
Artikel 3.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden;

2009.000584.01 / 01 / JT

b.

3

door schriftelijke opzegging door het lid. Het lidmaatschap houdt dan
op met het einde van het boekjaar waarin is opgezegd; mits de
opzegging tenminste een maand vóór het einde van het boekjaar is
gedaan; anders houdt het op met het einde van het volgende boekjaar;
het bestuur kan dispensatie geven van de termijn van een maand;
c. door schriftelijke opzegging door het bestuur. Deze opzegging kan
gedaan worden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze wordt door het bestuur uitgesproken, alleen
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van
de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Bij opzegging en ontzetting geeft het bestuur het betrokken lid ten
spoedigste bij aangetekend schrijven kennis van het besluit, met opgaaf van
redenen. Het lid kan binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving
schriftelijk in beroep gaan bij de algemene vergadering. De uitspraak van de
algemene vergadering is bindend voor partijen. Gedurende de
beroepstermijn en zolang op het beroep niet is beslist, is het lid geschorst.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de
contributie over het gehele boekjaar verschuldigd. Het bestuur kan daarvan
dispensatie geven.
CONTRIBUTIE
Artikel 4.
De leden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de
algemene vergadering wordt vastgesteld. Ereleden zijn niet gehouden tot
betaling van contributie.
GELDMIDDELEN
Artikel 5.
De inkomsten van het Genootschap bestaan uit contributies, bijdragen, giften,
legaten, erfstellingen, baten uit lezingen en tentoonstellingen, alsmede subsidies.
BESTUUR
Artikel 6.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste negen leden, waarvan twee/derde deel
woonachtig dient te zijn in het IJsselmeergebied. Zij worden door de
algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd.
2. Een bestuurslid wordt benoemd voor de periode van vier jaar en kan ten
hoogste twee maal herbenoemd worden. De maximale zittingsduur is twaalf
jaren.
3. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslaan. Het
bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de
vereniging eindigt, bij overlijden van het bestuurslid en bij bedanken door
het bestuurslid. Bij tussentijdse benoemingen treedt het nieuwe bestuurslid
wat benoemen en aftreden betreft niet in de plaats van de voorganger maar
vangt er een nieuwe benoemingsperiode van vier jaar aan.
4. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene
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vergadering uit een of meer voordracht(en) gedaan door het bestuur een
opvolger. Deze voordracht(en) zijn niet bindend.
5. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de
overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal
zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In
dat laatste geval zijn de overblijvende bestuursleden verplicht binnen een
termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene
vergadering bijeen te roepen, waarin in de ontstane vacature(s) wordt
voorzien.
Artikel 7.
1. De voorzitter en de secretaris worden door de Algemene Vergadering in
functie benoemd. De functies van penningmeester, plaatsvervangend
voorzitter en tweede secretaris worden door de bestuursleden onderling
verdeeld.
2. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
3. Van het verhandelde in bestuursvergaderingen worden notulen gehouden.
TAAK EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR
Artikel 8.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, en is bevoegd tot
het instellen van commissies en werkgroepen. De vereniging wordt in en
buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris samen.
2. Tot het navolgende is het bestuur slechts bevoegd na toestemming van de
algemene vergadering:
a. het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt; zich voor een derde sterk maakt
of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
c. het verrichten van rechtshandelingen die in de begroting niet zijn
voorzien, en die een bedrag van éénduizend euro (€ 1.000,00) te boven
gaan.
3. Op het ontbreken van de in lid 2 bedoelde toestemming (ten aanzien van de
in sub c bedoelde rechtshandelingen) kan door of tegen derden geen beroep
worden gedaan.
VERENIGINGSJAAR/BOEKJAAR
Artikel 9.
Het verenigingsjaar/boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 10.
1. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand juni, een algemene vergadering
gehouden.
2. In deze vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder
overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over
zijn gevoerd bestuur in het afgelopen boekjaar.
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste
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twee leden, die geen bestuurslid mogen zijn. Deze commissie onderzoekt
vóór de jaarlijkse algemene vergadering de rekening en verantwoording van
het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar
bevindingen uit.
4. De algemene vergadering behandelt ook de voorstellen van het bestuur of
de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
Dit geldt ook voor buitengewone algemene vergaderingen.
Artikel 11.
1. Verder roept het bestuur een algemene vergadering bijeen, wanneer het dit
wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten
verplicht is.
2. Het bestuur is tot het bijeenroepen van een algemene vergadering verplicht,
als tenminste een/tiende van het aantal leden dit schriftelijk aan het bestuur
vraagt, met vermelding van de te behandelen onderwerpen. In dit geval
moet de vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek
worden gehouden. Is dit niet gebeurd, dan kunnen de verzoekers zelf een
algemene vergadering bijeenroepen op dezelfde wijze als het bestuur de
algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in een dagblad, dat in
de gemeente waar de vereniging gevestigd is veel gelezen wordt.
Artikel 12.
1. De leden van de vereniging worden tot alle algemene vergaderingen
tenminste drie weken tevoren door het bestuur opgeroepen. De oproeping
geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister
bedoeld in artikel 2 lid 7. Indien door een lid aan de secretaris een
elektronisch adres bekend wordt gemaakt, houdt deze bekendmaking tevens
de instemming in om de oproepingen, agenda en bijlagen voor een
vergadering langs elektronische weg te krijgen toegezonden.
In dat geval kan toezending aan het betreffende lid op andere wijze
achterwege worden gelaten.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,
onverminderd het bepaalde in artikel 13.
3. Het in lid 1 bedoelde elektronisch adres kan tevens worden gebruikt voor de
toezending van alle andere kennisgevingen en mededelingen van het
bestuur aan het betreffende lid.
In dat geval kan toezending op andere wijze aan het betreffende lid
achterwege worden gelaten.
4. Indien daartoe door de secretaris een elektronisch adres bekend wordt
gemaakt, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle
verzoeken, kennisgevingen en mededelingen van een lid bestemd voor de
secretaris of de voorzitter van het bestuur langs elektronische weg te krijgen
toegezonden.Toezending op andere wijze voor zover bij of krachtens deze
statuten voorgeschreven kan alsdan achterwege worden gelaten.
5. De voorzitter van het bestuur – en bij zijn afwezigheid één van de andere
bestuursleden – treedt op als voorzitter van de algemene vergadering.
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De secretaris van het bestuur houdt notulen van het verhandelde in alle
algemene vergaderingen.
7. Tenzij in deze statuten anders is voorgeschreven, worden alle besluiten
genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige, niet geschorste,
leden. Ieder lid heeft één stem.
8. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid
uitbrengen. Een lid kan als gevolmachtigde optreden van ten hoogste twee
andere leden.
9. Over zaken wordt mondeling gestemd; over personen wordt met
ongetekende briefjes gestemd, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt,
dat mondeling wordt gestemd.
10. Blanco stemmen en getekende briefjes zijn ongeldig.
11. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken de
voorzitter.
12. Het oordeel van de voorzitter, dat een besluit is genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover
gestemd werd over een voorstel, dat niet schriftelijk is vastgelegd.
13. Wordt de juistheid van voormeld oordeel onmiddellijk na het uitspreken
daarvan betwist, dan wordt opnieuw gestemd, wanneer dit verlangd wordt
door de meerderheid van de vergadering of – als de eerste stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond – door één stemgerechtigd lid. Door
deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de eerste stemming.
STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
Artikel 13.
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit
van de algemene vergadering, mits in de oproeping tot de vergadering is
vermeld, dat statutenwijziging wordt voorgesteld. Een afschrift van het
voorstel, waarin de wijziging woordelijk is opgenomen moet tenminste vijf
dagen vóór de vergadering tot na de afloop van de vergaderingsdag op een
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage hebben gelegen.
2. Indien het bestuur het voorstel tot statutenwijziging heeft gedaan wordt het
besluit tot statutenwijziging genomen met een meerderheid van tenminste
vier/vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen in de vergadering.
3. Indien één of meer leden het voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan
behoeft het besluit tot statutenwijziging ten minste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet de helft van de leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt niet eerder dan drie weken
en niet later dan twaalf weken daarna een tweede vergadering
bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige
vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid
van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt niet in werking voordat daarvan notariële akte is
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opgemaakt.
Artikel 14.
1. Op het besluit tot ontbinding van de vereniging is van toepassing al hetgeen
in artikel 13, leden 1, 2 en 3 is bepaald.
2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt
door het bestuur, tenzij bij besluit tot ontbinding één of meer anderen tot
vereffenaar zijn aangewezen.
3. Bij het besluit tot ontbinding beslist de algemene vergadering over de
aanwending van een eventueel batig saldo van de vereffening.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 15.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, dat
geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met de wet, of deze
statuten.
2. Over alles, wat niet door de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement
is geregeld, beslist het bestuur.
OVERGANGSBEPALING
Artikel 16.
Ieder bestuurslid dat overeenkomstig de huidige statuten van de vereniging is
benoemd als bestuurslid voor een periode van drie jaar wordt geacht voor een
periode van vier jaar te zijn benoemd.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend terwijl de identiteit van de
comparanten door mij, notaris, is vastgesteld.
De comparanten en, voor zover die niet dezelfde zijn, de partijen, zijn door mij,
notaris, in de gelegenheid gesteld tijdig van de inhoud van deze akte kennis te
nemen.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparanten en
toelichting daarop, heb ik, notaris, bovendien de gevolgen die uit deze akte
voortvloeien aan de comparanten uiteengezet.
De comparanten hebben vervolgens verklaard van de inhoud van deze akte
kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing
daarvan geen prijs te stellen. Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte
voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.
Waarvan akte verleden te Lelystad op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld,
om veertien uur veertig minuten.

