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STATUTENWIJZIGING 

 

62904KL 

 

Heden, negentien november tweeduizend acht, verscheen voor mij, mr. Sijbrand 

Michiel Feikema, notaris te Castricum: 

mevrouw Anna Maria Houtenbos, geboren te Castricum op dertien september 

negentienhonderd zeven en veertig, legitimatie: paspoort met nummer NK5097961, 

kantoorkiezende te 1901 DM Castricum, Koningin Wilhelminalaan 13-15, ten deze 

handelende als gevolmachtigde blijkens een aan deze akte gehechte volmacht van: 

1. de heer JOHAN STAPERSMA, geboren te Amsterdam op drie september 

negentienhonderd drie en vijftig, legitimatie: paspoort met nummer NF4909277, 

geldig tot een en dertig december tweeduizend acht, afgegeven te Castricum op 

een en dertig december tweeduizend drie, wonende te 1901 RE Castricum, 

Heereweg 44, ongehuwd en niet als partner geregistreerd krachtens geregistreerd 

partnerschap; en 

2. mevrouw ANNA ELISABETH TOORNSTRA, geboren te Barradeel op negen 

en twintig augustus negentienhonderd een en veertig, legitimatie: rijbewijs met 

nummer 3190889081, geldig tot drie en twintig april tweeduizend elf, afgegeven 

te Castricum op drie en twintig april tweeduizend een, wonende te 1902 JP 

Castricum, Walstro 30, gehuwd, 

3. de heer RINGNERUS PETRUS VAN DER WERF, geboren te Doniawerstal 

op twee oktober negentienhonderd zeven en veertig, legitimatie: paspoort met 

nummer NF3941555, geldig tot een december tweeduizend acht, afgegeven te 

Heiloo op een december tweeduizend drie, wonende te 1851 PA Heiloo, 

Oosterzijweg 6a, gehuwd;  

4. de heer HENDRIK VAN DER LEEST, geboren te Groningen op een en twintig 

januari negentienhonderd negen en vijftig, legitimatie: paspoort met nummer 

NE6172135, geldig tot vier en twintig juni tweeduizend acht, afgegeven te 

Castricum op vier en twintig juni tweeduizend drie, wonende te 1902 JJ 

Castricum, Pimpernel 3, gehuwd; en 

5. de heer JAN VISSER, geboren te Zaandam op vijf februari negentienhonderd 

vijftig, legitimatie: paspoort met nummer NG6241073, geldig tot vier en twintig 

juni tweeduizend negen, afgegeven te Wormerland op vier en twintig juni 

tweeduizend vier, wonende te 1546 LB Jisp, Weiver 10B, gehuwd; en 

6. de heer CORNELIS ADELBERTUS MARIA BAART, geboren te Egmond-

Binnen op vier en twintig maart negentienhonderd een en vijftig, legitimatie: 

paspoort met nummer NL 3444535, geldig tot zeven juli elf, afgegeven te 

Bergen (NH) op zeven juli tweeduizend zes, wonende te 1935 BN Egmond 

Binnen, Doelen 3, gehuwd; 

te dezen handelend als gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders van 

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: VOGELWERKGROEP 

CASTRICUM, gevestigd te Castricum, kantoorhoudende te 1902 JP Castricum, 

Walstro 30, ingeschreven in het Handelsregister gehouden bij de Kamer van 

Koophandel voor Noordwest-Holland onder dossier nummer 40634421, hierna te 

noemen: de vereniging. 

INLEIDING 
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De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden dat in de op negentien 

april tweeduizend vijf respectievelijk twaalf november tweeduizend acht te 

Castricum gehouden algemene ledenvergadering van de vereniging, van welke 

vereniging de statuten bij notariële akte zijn vastgelegd op dertien december 

negentienhonderd acht en zeventig voor J. van Zanten, destijds notaris te Castricum, 

verleden, is besloten tot algehele wijziging van de statuten der vereniging, blijkende 

van het in die vergaderingen verhandelde uit de aan deze akte gehechte notulen. 

Op grond van het vorenstaande verklaarden de verschenen personen, handelend als 

gemeld, bij deze de statuten van gemelde vereniging te wijzigen zodat de statuten 

van de vereniging met ingang van vandaag luiden als volgt: 

" NAAM EN ZETEL. 

Artikel 1. 

De vereniging draagt de naam VOGELWERKGROEP  

MIDDEN- KENNEMERLAND en is gevestigd te Castricum. 

DOEL. 

Artikel 2. 

De vereniging stelt zich ten doel:  

a. het bestuderen van vogels;  

b. het verrichten van onderzoeken op dit gebied; 

c. het beschermen van de natuur; 

d. het bevorderen van de kennis der natuur. 

MIDDELEN. 

Artikel 3. 

De vereniging tracht dit doel te bereiken door alle daartoe ten dienste staande 

middelen en wel door: 

a. het bevorderen van vogelstudie bij leden;  

b. het houden van vergaderingen ter bespreking van onderwerpen in verband met 

het doel der vereniging; 

c. het verzorgen van lezingen en excursies; 

d. het bestuderen van vogels in de vrije natuur; 

e. het publiceren van studieresultaten en -ervaringen; 

f. het daadwerkelijk beschermen van de natuur, in het bijzonder van de vogels; 

g. kontakten te onderhouden met beheersinstituten, stichtingen en verenigingen in 

het binnen- en buitenland, die in dezelfde geest als de vereniging werken; 

h. het beheren en onderhouden van een ringstation ten behoeve van 

wetenschappelijk onderzoek; 

i. invloed uit te oefenen daar waar dit gewenst voorkomt in zaken die verband 

houden met het doel der vereniging; 

j. alle andere wettige middelen, die ter bereiking van het doel der vereniging 

dienstig kunnen zijn. 

VERENIGINGSJAAR. 

Artikel 4. 

Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 

LEDEN. 

Artikel 5. 

De vereniging onderscheidt gewone leden en leden van verdienste. Gewone leden 

zijn alle natuurlijke personen, die de doelstelling van de vereniging onderschrijven 
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en bereid zijn de aan het lidmaatschap verbonden verplichtingen na te komen. 

Leden van verdienste zijn zij, die zich ten opzichte van de vereniging of zich voor 

het door haar beoogde doel verdienstelijk hebben gemaakt en op voorstel van het 

bestuur met tenminste twee/derde meerderheid in een ledenvergadering als zodanig 

zijn benoemd. Zij zijn van de verplichting tot het betalen van de kontributie 

ontslagen. Gewone leden en leden van verdienste hebben het recht de 

ledenvergadering bij te wonen en zijn stemgerechtigd. 

AANVAARDING LIDMAATSCHAP. 

Artikel 6. 

Het gewone lidmaatschap wordt verkregen door inschrijving in het ledenregister 

krachtens toelating door het bestuur. Zij, die door het bestuur zijn afgewezen, 

kunnen in beroep gaan bij de ledenvergadering. Zij dienen daartoe binnen één maand 

na afwijzing een schriftelijk verzoek in bij tenminste twee leden om als lid te worden 

toegelaten. Dit verzoek dient op de agenda van de eerstvolgende ledenvergadering 

geplaatst en in behandeling genomen te worden, waar met tenminste twee/derde 

meerderheid kan worden beslist. 

BEEINDIGING LIDMAATSCHAP. 

Artikel 7. 

Het lidmaatschap eindigt door opzegging, overlijden of door royement. Dit royement 

wordt door het bestuur uitgesproken. Een lid kan worden geroyeerd, indien het zich 

aan handelingen heeft schuldig gemaakt, die het door de vereniging nagestreefde 

doel schaden of het aanzien van de vereniging kunnen aantasten. Zij, die door het 

bestuur geroyeerd zijn kunnen in beroep gaan bij de ledenvergadering 

overeenkomstig artikel 6. 

FINANCIËN. 

Artikel 8. 

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:  

a. contributies van gewone leden; 

b. eventuele subsidies, erfstellingen, schenkingen of legaten;  

c. overige inkomsten. 

Baten onder b. en c. kunnen door het bestuur geweigerd of onder bepaalde 

voorwaarden aanvaard worden. 

De hoogte van de kontributie van de gewone leden wordt jaarlijks op voorstel van 

het bestuur op de ledenvergadering vastgesteld. 

BESTUUR. 

Artikel 9. 

1. Door de stemgerechtigde leden wordt in een speciaal daartoe bijeengeroepen 

vergadering uit hun midden een uit ten hoogste zeven en ten minste drie leden 

bestaand bestuur gekozen, dat met de leiding van de vereniging is belast. 

2. De algemene ledenvergadering wijst de voorzitter van het bestuur aan; het 

bestuur benoemt uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De 

voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. 

3. Elk jaar treden er twee bestuursleden, waarvan één lid van het dagelijks bestuur 

- zo nodig na loting - af volgens een door het bestuur opgesteld rooster, met dien 

verstande dat een bestuurslid in elk geval na drie jaar zitting aftreedt. Een 

tussentijds gekozen lid neemt hierbij de plaats in van zijn voorganger. Een lid is 

na aftreden terstond herkiesbaar. 
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4. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 

5. Bestuursleden kunnen te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden  

ontslagen met inachtneming van artikel 11, lid 3. 

6. Voor elke open plaats in het bestuur stelt het bestuur één kandidaat, die 

tenminste vijftien dagen voor de vergadering schriftelijk aan de leden dient te 

worden bekendgemaakt. Elk lid heeft het recht kandidaten toe te voegen aan de 

voordracht. Dit dient schriftelijk te geschieden, vergezeld van een 

bereidverklaring van het voorgestelde lid en ondertekend door vijf leden. Vóór 

de vergadering dient dit bij het bestuur ingeleverd te zijn. Het bestuur dient deze 

voordracht direct na opening van de vergadering kenbaar te maken, zodat vóór 

de stemming alle aanwezige leden deze voordracht kennen. 

7. Het bestuur neemt zijn besluiten met meerderheid van stemmen. Indien een 

voorstel afgewezen of aanvaard wordt tegen de mening van een bestuurslid in 

dan mag deze de kwestie voorleggen aan de algemene ledenvergadering, die dan 

met inachtneming van artikel 11, lid 3 beslist. 

VERTEGENWOORDIGING. 

Artikel 10. 

1. Statutaire vertegenwoordigingsbevoegdheid 

 De vereniging wordt vertegenwoordigd door: 

 - het gehele bestuur, of  

 - twee gezamenlijk handelende bestuursleden. 

2. Bijhouding inschrijving handelsregister 

 De secretaris zorgt voor de bijhouding van de inschrijving in het handelsregister. 

3. Vertegenwoordiging krachtens volmacht 

 Het bestuur of twee gezamenlijk handelende bestuursleden kan/kunnen 

volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden of derden, zowel gezamenlijk 

als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te 

vertegenwoordigen. 

4. De penningmeester is bevoegd kwijting te geven voor en namens de vereniging 

tot een jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen maximum; 

daarboven dient de voorzitter of de secretaris mee te tekenen. 

LEDENVERGADERING. 

Artikel 11. 

1. Jaarlijks worden tenminste twee algemene ledenvergaderingen gehouden en 

voorts zo vaak als het bestuur dit nodig acht.  

 Indien tenminste vijf leden een ledenvergadering wensen moeten zij dit 

schriftelijk aan het bestuur verzoeken onder opgave van de onderwerpen en/of 

voorstellen, die zij behandeld wensen. Het bestuur is dan verplicht deze 

vergadering binnen twee maanden uit te schrijven. Uitnodiging tot het bijwonen 

van een vergadering dient schriftelijk en/of mondeling tenminste acht dagen 

vóór de vergadering te geschieden. 

2. Tot de vergadering hebben gewone leden en leden van verdienste toegang en 

stemrecht. 

3. Over alle voorstellen wordt beslist bij twee/derde meerderheid van het aantal 

geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet 

uitgebracht. Indien de uitslag van een mondelinge stemming twijfel wekt bij 

tenminste twee leden, kan staande de vergadering schriftelijke stemming worden 
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verlangd. 

4. Indien over een voorstel door geen der stemgerechtigden stemming wordt 

verlangd, wordt het geacht te zijn aangenomen. Het voorstel kan na verwerping 

opnieuw op de agenda van de volgende vergadering worden geplaatst. 

5. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. 

VERANTWOORDING. 

Artikel 12. 

In de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt door het bestuur: 

a. omtrent handelingen en bevindingen verslag uitgebracht; 

b. rekening en verantwoording over het financiële verloop afgelegd; 

c. het beleid voor het komende jaar voorgesteld, met de daaraan verbonden 

begroting. 

Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de algemene vergadering wordt het 

voorstel gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door haar daarmee 

afgelegde rekening en verantwoording. 

WIJZIGING VAN DE STATUTEN. 

Artikel 13. 

1. Aankondiging 

 De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de 

algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot 

wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping 

tot de algemene vergadering worden vermeld. 

2. Voorstel 

 Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste acht (8) dagen 

vóór 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. Dit afschrift moet ter inzage liggen tot na afloop van de 

dag waarop de vergadering wordt gehouden. 

3. Bijzondere meerderheid 

 Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid 

van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

4. Uitvoering 

 Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële 

akte is vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging bij 

notariële akte vast te leggen. 

 Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van 

de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister. 

ONTBINDING. 

Artikel 14. 

1. Ontbindingsbesluit 

 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 

vergadering. 

 Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig 

liquidatiesaldo vastgesteld. 

 Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, 

houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het 
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Handelsregister. 

 De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging blijven gedurende zeven 

jaar nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de 

door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen personen. Binnen 

acht dagen na het ingaan van hun bewaarplicht moeten de aangewezen 

bewaarders hun naam en adres opgeven aan het Handelsregister. 

2. Andere oorzaak 

 De vereniging wordt bovendien ontbonden: 

 - door insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is verklaard 

of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; 

 - door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet 

genoemde gevallen. 

3. Bijzondere meerderheid 

 Een besluit tot ontbinding moet worden genomen met een meerderheid van ten 

minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. 

 In die vergadering moet ten minste twee/derde van de leden aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn. 

 Is het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een 

nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan 

worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de 

uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal op deze vergadering 

aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij de oproeping voor de nieuwe 

vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden 

genomen, onafhankelijk van het aantal op de vergadering aanwezige of 

vertegenwoordigde leden.  

 De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan twee weken en 

niet later dan vier weken na de eerste vergadering gehouden. 

4. Juridische fusie; juridische splitsing 

 Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot ontbinding is van 

overeenkomstige toepassing op een besluit tot juridische fusie of juridische 

splitsing. 

VEREFFENING. 

Artikel 15. 

1. Vereffenaars 

 Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging, 

voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) 

aangewezen. 

2. Vereniging in liquidatie 

 Na het besluit tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie. 

 De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit 

voor de vereffening van haar zaken nodig is. 

 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel 

mogelijk en nodig van kracht. 

 In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan de 

naam van de vereniging worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”. 

3. Bestemming vereffeningssaldo 

 Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming die zoveel mogelijk in 
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overeenstemming is met het doel van de vereniging. 

 Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij gebreke 

daarvan, door de vereffenaar(s). 

 De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende 

baten meer aanwezig zijn.  

 De vereniging houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip 

waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het 

Handelsregister. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 

Artikel 16. 

Over alle overige zaken waarin deze statuten niet voorzien zal worden beslist in een 

algemene ledenvergadering. De betreffende besluiten zullen in een huishoudelijk 

reglement worden samengevat. 

Slot der akte 

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen 

personen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe 

bestemde documenten vastgesteld. 

Deze akte is in minuut verleden te Castricum, op de datum in het hoofd dezer akte 

vermeld. 

De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen 

hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig 

voor het verlijden van de akte van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen 

en met de inhoud in te stemmen. 

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen 

en mij, notaris, ondertekend. 


