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STATUTENWIJZIGING

VERENIGING
Heden, de negen en twintigste november ------------------------------------------------------------tweeduizend één en twintig, verschenen voor mij- Mr. MADHU ALTENA, notaris te SintMichielsgestel: -------------------------------------------------------------------------------------------1. mevrouw ANGELA BERNADETTE MARIA HEETVELT,

2. mevrouw CORNELIA ADRIANA MARIE LOUISE MUIJS,

De comparanten verklaarden: --------------------------------------------------------------------------IN OVERWEGING NEMENDE -------------------------------------------------------------------a. In april negentienhonderd één en negentig is opgericht te Sint-Michielsgestel de
vereniging genaamd: Natuurgroep Gestel. --------------------------------------------------------b. Bij akte verleden op negentien mei negentienhonderd drie en negentig voor mr. J.F.J.M.
ten Berge, destijds notaris te Sint-Michielsgestel zijn de statuten van Natuurgroep Gestel
notarieel vastgelegd. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Sint-Michielsgestel,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
40219854, hierna genoemd: "de vereniging". -----------------------------------------------------b. In de algemene ledenvergaderingen van dertig juni tweeduizend één en twintig en
vijftien september tweeduizend één en twintig is besloten de statuten van de vereniging
geheel te wijzigen en heeft de comparanten aangewezen om het besluit uit te voeren .
Blijkens de notulen van die vergadering, is voldaan aan de vereisten van artikel 22. van die
statuten. ------------------------------------------------------------------------------------------------STATUTENWIJZIGING ----------------------------------------------------------------------------De comparanten verklaarden vervolgens, ter uitvoering van voormeld besluit tot
statutenwijziging dat de statuten met ingang van vandaag luiden als volgt: ------------------
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NAAM EN ZETEL --------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging draagt de naam Natuurgroep Gestel. --------------------------------------------2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Sint-Michielsgestel. ---------------------------------------DUUR -----------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. -------------------------------------------------VERENIGINGSJAAR – BOEKJAAR --------------------------------------------------------------Artikel 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------Het verenigingsjaar, tevens het boekjaar van de vereniging, is gelijk aan het kalenderjaar. -DOEL EN MIDDELEN --------------------------------------------------------------------------------Artikel 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het doel van de vereniging is: ----------------------------------------------------------------------- ertoe bij te dragen dat de bevolking zich bewust wordt van de relaties tussen de mens, zijn
cultuur en de levende en niet-levende omgeving; --------------------------------------------------- mogelijkheden te scheppen voor het tot stand komen van deze bewustwording, via zelf
beleven, zelf ontdekken en kennisverrijking; --------------------------------------------------------- te bevorderen dat mensen in het algemeen en met name ook zij, die geroepen zijn tot
besluitvorming in colleges, instanties en welke overheidsorganen dan ook, op grond van deze
bewustwording gemotiveerd kunnen kiezen voor de wijze waarop nu en in de toekomst
behoud en verbetering van de kwaliteit van natuur en milieu tot uitdrukking worden gebracht
in hun handelen; ------------------------------------------------------------------------------------------- een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van natuur- en milieubesef, hetgeen wil zeggen
dat mensen zich mede verantwoordelijk voelen voor en in harmonie wensen te leven met de
andere levende wezens en de stoffelijke wereld; ---------------------------------------------------- daadwerkelijk mee te werken aan de bescherming van de natuur, het landschap en het
milieu; -----------------------------------------------------------------------------------------------------en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -------------------------------------2. De vereniging tracht haar doel ondermeer te bereiken door: ----------------------------------a. het zonodig samenwerken met rechtspersonen met een soortgelijk aanverwant doel; -----b. het aanwenden van alle wettige middelen die het doel van de vereniging kunnen
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bevorderen.------------------------------------------------------------------------------------------------3. De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door: ----------------------------------a. de jaarlijkse bijdragen van de leden; ---------------------------------------------------------------b. erfstellingen en legaten; ------------------------------------------------------------------------------c. subsidies; -----------------------------------------------------------------------------------------------d. schenkingen; -------------------------------------------------------------------------------------------e. andere inkomsten en toevallige baten. -------------------------------------------------------------LIDMAATSCHAP, VEREISTEN --------------------------------------------------------------------Artikel 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging kent slechts leden. ------------------------------------------------------------------2. Als lid kan tot de vereniging worden toegelaten een natuurlijk persoon die de
doelstellingen van de vereniging onderschrijft. -----------------------------------------------------LIDMAATSCHAP, ALGEMEEN -------------------------------------------------------------------Artikel 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en niet voor overdracht of overgang
vatbaar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Tenzij in de statuten uitdrukkelijk anders is bepaald hebben de leden allen dezelfde rechten
en verplichtingen. ----------------------------------------------------------------------------------------LIDMAATSCHAP, AANVANG ---------------------------------------------------------------------ARTIKEL 7 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Men wordt lid van de vereniging door aanmelding bij en toelating als zodanig door- het
bestuur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Ingeval van niet-toelating tot het lidmaatschap door het bestuur kan de algemene
vergadering op verzoek van de betrokkene alsnog tot toelating besluiten. ---------------------LIDMAATSCHAP, RECHTEN EN VERPLICHTINGEN --------------------------------------Artikel 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------1. Onverminderd hetgeen overigens bij de Wet of de statuten is bepaald, hebben de leden
van de vereniging het recht om van de faciliteiten en eigendommen van de vereniging
gebruikt te maken en wel overeenkomstig de reglementen, besluiten en gebruiken van de
vereniging en onder de eventuele nadere voorwaarden, die door het bestuur worden gesteld.
2. Het lidmaatschap van de vereniging verplicht de leden: ---------------------------------------a. tot naleving van alle verplichten in de statuten en reglementen van de vereniging aan de
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leden opgelegd, waaronder het voldoen van hun financiële verplichtingen tegenover de
vereniging; ------------------------------------------------------------------------------------------------b. tot naleving van de rechtsgeldig genomen besluiten van de algemene vergadering van het
bestuur; ----------------------------------------------------------------------------------------------------c. tot het nalaten van alles waardoor de vereniging kan worden benadeeld; -------------------d. tot het opgeven van hun juiste adres van de vereniging. ----------------------------------------3. Ieder lid is aan de vereniging een jaarlijkse bijdrage verschuldigd, waarvan de hoogte door
de algemene vergadering wordt vastgesteld. --------------------------------------------------------De algemene vergadering kan de leden in categorieën indelen met een verschillende bijdrage.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin
de jaarlijkse bijdrage en de omslag voor het geheel verschuldigd, behoudens door het bestuur
verleende schriftelijke ontheffing. ---------------------------------------------------------------------LIDMAATSCHAP, EINDE ---------------------------------------------------------------------------Artikel 9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------Het lidmaatschap eindigt: -------------------------------------------------------------------------------a. door de dood van het lid;-----------------------------------------------------------------------------b. door schriftelijke opzegging door het lid; ---------------------------------------------------------c. door schriftelijke opzegging door het bestuur namens de vereniging; ------------------------d. door ontzetting door het bestuur namens de vereniging. ---------------------------------------2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slecht geschieden tegen het einde van
een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van minstens vier
weken. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad loopt het lidmaatschap dóór tot het einde
van het eerstvolgende verenigingsjaar. ---------------------------------------------------------------Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap mogelijk indien redelijkerwijs
van het lid niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. --------------------Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand
nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem
is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. -----Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand
nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere
rechtsvorm of tot fusie. -----------------------------------------------------------------------------------
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3. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing ingeval van
opzegging van het lidmaatschap door het bestuur namens de vereniging. Opzegging van het
lidmaatschap door de vereniging kan plaatsvinden wanneer het lid heeft opgehouden te
voldoen aan vereisten in artikel 5 van de statuten voor het lidmaatschap gesteld, indien het
lid – ondanks betalingsherinnering – niet, niet tijdig of niet volledig het door hem aan de
vereniging verschuldigde voldoet, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. ---------------------------------------4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan allen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten, de reglementen of de besluiten van de vereniging handelt of de vereniging
op onredelijke wijze benadeelt. ------------------------------------------------------------------------Het bestuur stelt het betrokken lid binnen één week na het besluit schriftelijk met opgave
van redenen van het besluit in kennis. ----------------------------------------------------------------De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het
besluit in beroep te gaan bij de algemene vergadering. --------------------------------------------In de vergadering waarin het beroep wordt behandeld, heeft de betrokkenen tijdens de
behandeling van het beroep recht van toegang en mag daarin het woord voeren. Gedurende
de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, zodat het zijn rechten als lid
van de vereniging niet kan uitoefenen, met dien verstande evenwel dat een geschorst lid
toegang heeft tot de vergadering waarin zijn schorsing wordt behandeld en bevoegd is
daarover het woord te voeren. -------------------------------------------------------------------------5. Indien het lidmaatschap door het bestuur word opgezegd, omdat het van mening is dat
redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren, is het bepaalde in de tweede, de derde, vierde en vijfde zin van lid 4 van dit
artikel van overeenkomstige toepassing. -------------------------------------------------------------BESTUUR, SAMENSTELLING, BENOEMING, ONTSLAG EN SCHORSING ----------Artikel 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal vijf leden. Het maximum aantal leden
van het bestuur wordt vastgesteld door de algemene vergadering. ------------------------------2. Alle leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit de meerderjarige
leden benoemd. -------------------------------------------------------------------------------------------3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. -------------------------------------------------4. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester, welke functies in

2021.053088.01/6
één persoon kunnen zijn verenigd. --------------------------------------------------------------------5. De leden van het bestuur verdelen onderling de verder te vervullen functies en taken. ---6. Een lid van het bestuur treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, indien bij zijn
benoeming door de algemene vergadering geen kortere termijn is gesteld. --------------------Onder een jaar wordt ten deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende
jaarvergaderingen als bedoeld in artikel 16 lid 3 van de statuten. --------------------------------7. Aftredende leden van het bestuur zijn onmiddellijk herbenoembaar als lid van het bestuur.
8. Indien een vacature in het bestuur ontstaat, moet daarin zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
in de eerstvolgende jaarvergadering als bedoeld in artikel 16 lid 3 van de statuten, worden
voorzien. ---------------------------------------------------------------------------------------------------9. De leden van het bestuur kunnen, ook wanneer zij voor een bepaalde tijd zijn benoemd, te
allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. ---------------------Terzake van schorsing en ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van
minstens twee/derde van de uitgebrachte stemmen. ------------------------------------------------10. Indien ingeval van schorsing van een lid van het bestuur de algemene vergadering niet
binnen drie maanden na de schorsing tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. -Het geschorste lid van het bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene
vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan. ---------11. Het bestuurslidmaatschap eindigt, onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde: --a. doordat het lid van het bestuur opzegt of het vrije beheer over zijn vermogen verliest; ---b. doordat het lid van het bestuur ophoudt lid van de vereniging te zijn. -----------------------12. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan
besluiten om aan de bestuursleden een jaarlijkse forfaitaire vergoeding toe te kennen ter
dekking van de algemene onkosten verbonden aan het bestuurslidmaatschap. Deze
forfaitaire vergoeding bedraagt niet meer dan vier maal de individuele jaarlijkse
lidmaatschapsbijdrage. ----------------------------------------------------------------------------------BESTUUR, TAAK EN BEVOEGDHEDEN -------------------------------------------------------Artikel 11 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. Ook indien het bestuur uit minden dan vijf leden bestaat, blijft het bestuur niettemin
volledig bevoegd, doch is gehouden er voor zorg te dragen, dat zo spoedig mogelijk aan het
bepaalde in artikel 10 lid 1 eerste zin wordt voldaan. ----------------------------------------------2. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft, behoudens hetgeen
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elders bij of krachtens de statuten aan andere organen van de vereniging is opgedragen, alle
daaruit voortvloeiende en daarmee samenhangende bevoegdheden, daaronder met name ook
begrepen de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering en het zorgdragen
voor de naleving van de statuten en de reglementen van de vereniging. ------------------------3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het
aangaan van overeenkomsten tot de verkrijging, vervreemding of bezwaring van
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg
of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. --------------------------------------4. Op het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in het vorige lid kan door en tegen
derden een beroep worden gedaan. -------------------------------------------------------------------5. Bestuurders richten zich naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden
organisatie. ------------------------------------------------------------------------------------------------6. Bij belet of ontstentenis van één of meer leden van het bestuur zijn overige bestuursleden
belast met het besturen van de vereniging. ----------------------------------------------------------7. Bij belet of ontstentenis van alle leden van het bestuur, berust het bestuur van de
vereniging tijdelijk bij een of meer door algemene ledenvergadering aangewezen
persoon/personen. ---------------------------------------------------------------------------------------BESTUUR, TAAK EN BEVOEGDHEDEN -------------------------------------------------------Artikel 12 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in de plaats waar de vereniging haar
statutaire zetel heeft. -------------------------------------------------------------------------------------2. Het bestuur vergadert minstens vier maal per verenigingsjaar en voorst zo dikwijls als de
voorzitter, dan wel minstens drie andere leden van bestuur dit noodzakelijk achten.---------3. De vergaderingen van het bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter, danwel door
de leden van het bestuur in het vorige lid van dit artikel bedoeld, of namens deze(n), door de
secretaris. --------------------------------------------------------------------------------------------------4. De bijeenroeping geschiedt op een termijn van minstens tien dagen, de dag van de
oproeping en die van de vergadering niet medegerekend, onder opgave van de te behandelen
onderwerpen en plaats en tijdstip van de vergadering. ---------------------------------------------5. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid
van zijn in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig is. --------------------------------------
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6. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. ----------------------------------------------------------------------------------Ieder lid van het bestuur heeft één stem. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd
als niet te zijn uitgebracht. ------------------------------------------------------------------------------Indien bij verkiezing van personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen,
word herstemd tussen de twee personen die het goorste aantal stemmen verkregen, zo nodig
na tussenstemming. Indien bij een herstemming de stemmen staken, beslist het lot. ---------7. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering van het bestuur
worden gehouden, met dien verstande dat, indien één of meer leden van het bestuur zulks
verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden. ----------------------------------Schriftelijke stemmingen geschieden bij ongetekende gesloten briefjes. -----------------------8. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
9. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen van het bestuur; bij diens afwezigheid
wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. -------------------------------------------------------10. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel, dat door het bestuur een
besluit is genomen, is beslissend. ---------------------------------------------------------------------Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een
niet-schriftelijk vastgelegd voorstel. ------------------------------------------------------------------11. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid van dit artikel
bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuw stemming plaats, wanneer
de meerderheid van de leden van het bestuur of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid van het bestuur dit verlangt. ---------------------Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
12. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door
de secretaris of door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon, tenzij een notarieel
proces-verbaal wordt opgemaakt. Zij die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel
proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De notulen worden vastgesteld en
getekend door degenen die in de vergadering, waarop de notulen betrekking hebben, als
voorzitter en notulist hebben gefungeerd. ------------------------------------------------------------13. In afwijking van het in dit artikel bepaalde kunnen, zolang in een vergadering van het
bestuur alle in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig zijn, geldige besluiten worden
genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al
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zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van
vergaderingen van het bestuur niet in acht genomen. ----------------------------------------------14. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien daarbij
een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de
vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen
bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene
vergadering. -----------------------------------------------------------------------------------------------VERTEGENWOORDIGING -------------------------------------------------------------------------Artikel 13 --------------------------------------------------------------------------------------------------De vereniging wordt in en buiten rechten uitsluitend vertegenwoordigd door het bestuur dan
wel door de voorzitter tezamen met de secretaris of penningmeester. --------------------------Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vertegenwoordiging
terzake van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 11 lid 3 zonder dat voor die
vertegenwoordiging de goedkeuring van de algemene vergadering vereist is. ----------------COMMISSIES DOOR HET BESTUUR INGESTELD ------------------------------------------Artikel 14 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak
te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden ingesteld en benoemd. ----2. De taak en de werkwijze van iedere door het bestuur ingestelde commissie zullen bij de
instelling worden vastgesteld door het bestuur, dat steeds bevoegd is die taak en/of wekwijze
nadien te wijzigen. ---------------------------------------------------------------------------------------ALGEMENE VERGADERING, BEVOEGDHEDEN EN STEMRECHT -------------------Artikel 15 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of de statuten aan het bestuur of een ander orgaan van de vereniging zijn
opgedragen. -----------------------------------------------------------------------------------------------2. In de algemene vergadering hebben alleen leden stemrecht. ----------------------------------Ieder lid, derhalve ook lid van het bestuur heeft één stem. ----------------------------------------3. Een lid kan zijn stem door een daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. -------------------Een lid kan daarbij slechts voor één ander lid als gemachtigde optreden. ----------------------ALGEMENE VERGADERING, PLAATS EN JAARVERGADERING ---------------------Artikel 16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats waar die vereniging haar
statutaire zetel heeft. -------------------------------------------------------------------------------------2. Jaarlijks wordt minstens een algemene vergadering gehouden, uiterlijk binnen zes
maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlening van die termijn door de
algemene vergadering. ----------------------------------------------------------------------------------3. In de in het vorige lid van dit artikel bedoelde algemene vergadering (ook te noemen:
"jaarvergadering") brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de
vereniging en over het gevoerde beleid. -------------------------------------------------------------Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de
vergadering voor. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de
ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen
melding van gemaakt. -----------------------------------------------------------------------------------Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen
dat zij deze verplichtingen nakomen. -----------------------------------------------------------------4. Tenzij in het betreffende verenigingsjaar reeds eerder een algemene vergadering is
gehouden, waarin die punten zijn behandeld, worden in de jaarvergadering voorts in elk
geval de volgende punten behandeld: ----------------------------------------------------------------a. benoeming van de in het volgende lid van dit artikel bedoelde commissie; -----------------b. vervulling van de vacature in het bestuur. --------------------------------------------------------5. Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een commissie, bestaande uit twee of meer
leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. --------------------------------------------Deze commissie onderzoekt die door de penningmeester opgemaakte stukken, vermeld in
lid 3 van dit artikel, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen
uit. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. --6. Het bestuur doet de in lid 3 van dit artikel bedoelde opgemaakte stukken tijdig vóór de
dag waarop de algemene vergadering, waarin die stukken zullen worden behandeld, wordt
gehouden, aan de in lid 5 van dit artikel bedoelde commissie doet toekomen. ----------------7. Welke stukken het bestuur tijdig vóór de dag waarop de algemene vergadering, waarin die
stukken zullen worden behandeld, wordt gehouden, aan de commissie doet toekomen. -----Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te tonen en inzage in
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de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. ---------------------------------------------Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis,
dan kan zij op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. -----------------8. Goedkeuring door de algemene vergadering zonder voorbehoud van de door het bestuur
gedane rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor al zijn handelingen
in het betreffende verenigingsjaar, waarvan uit de overlegde stukken blijkt. -----------------9. Tevens worden in de algemene vergadering de volgende punten behandeld:---------------a. goedkeuring van de begroting, opgemaakt door de penningsmeester, voor de komende
verenigingsjaar; ------------------------------------------------------------------------------------------b. vaststelling van de jaarlijkse bijdrage als bedoeld in artikel 8 lid 3 van de statuten voor het
komende verenigingsjaar. ------------------------------------------------------------------------------ALGEMENE VERGADERING, WIJZE EN RECHT VAN BIJEENROEPEN -------------Artikel 17 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. Naast de in artikel 16 lid 2van de statuten bedoelde vergadering worden voorts zo dikwijls
algemene vergaderingen gehouden als het bestuur zulks wenselijk oordeelt. ------------------2. Op schriftelijk verzoek van minstens zoveel leden als gezamenlijk bevoegd zijn een/tiende
gedeelte van de stemmen in een algemene vergadering uit te brengen, is het bestuur verplicht
tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier
weken. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Wordt aan die verplichting door het bestuur niet binnen veertien dagen voldaan, dan kunnen
de verzoekers zelf tot bijeenroeping van een algemene vergadering overgaan op de wijze
waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept, danwel bij advertentie in tenminste
één in de plaats waar de vereniging haar statutaire zetel heeft veelgelezen dagblad. ---------De aldus bijeengeroepen algemene vergadering kan rechtsgeldige besluiten nemen. --------3. Behoudens in het geval bedoeld in het vorige lid van dit artikel roept het bestuur de
algemene vergadering bijeen. --------------------------------------------------------------------------De bijeenroeping geschiedt op een termijn van minstens veertien dagen, de dag van de
oproeping en die van de vergadering niet medegerekend.-----------------------------------------De bijeenroeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven, gericht aan de adressen van
de leden als vermeld in het register bedoeld in artikel 20 van de statuten. ---------------------Indien een lid hiermee instemt, kan de bijeenroeping ook geschieden door een langs
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door
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hem voor dit doel is bekend gemaakt. ----------------------------------------------------------------4. De oproeping vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de te behandelen
onderwerpen. ---------------------------------------------------------------------------------------------5. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten
worden genomen, mits met algemene stemmen, over alle aan de orde komende onderwerpen,
ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van
algemene vergaderingen niet in acht genomen. -----------------------------------------------------ALGEMENE VERGADERING, LEIDING EN NOTUELEN ----------------------------------Artikel 18 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. De voorzitter of bij diens afwezigheid een ander lid van het bestuur leidt de algemene
vergadering; -----------------------------------------------------------------------------------------------Zonodig voorziet de algemene vergadering zelf in haar leiding. ---------------------------------Ingeval de vergadering is bijeengeroepen door de verzoekers als bedoeld in artikel 17 lid 2
kunnen dezen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en
het opstellen der notulen. -------------------------------------------------------------------------------2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel, dat door de
algemene vergadering een besluit is genomen, is beslissend. -------------------------------------Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een
niet –schriftelijk vastgesteld voorstel. ----------------------------------------------------------------3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid van dit artikel
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. -----------------------------------------Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
4. Van het verhandelde in de algemene vergadering worden notulen gehouden door de
secretaris of door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon, tenzij een notarieel
proces-verbaal wordt opgemaakt. ---------------------------------------------------------------------Zij die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het
verhandelde doen opmaken. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen die
in de vergadering, waarop de notulen betrekking hebben, als voorzitter en notulist hebben
gefungeerd.------------------------------------------------------------------------------------------------ALGEMENE VERGADERING, TOEGANG EN BESLUITVORMING ----------------------
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Artikel 19 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, alsmede
degenen die daartoe door het bestuur of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. ---------2. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of de statuten geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. ---------------Indien bij verkiezing van personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen
wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen verkregen, zo nodig
na tussenstemming. --------------------------------------------------------------------------------------Indien bij een herstemming de stemmen staken, beslist het lot. ----------------------------------3. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden
gehouden, met dien verstande dat, indien één of meer leden zulks verlangen, stemmingen
over personen schriftelijk geschieden. ----------------------------------------------------------------Schriftelijke stemmingen geschieden bij ongetekende gesloten briefjes. -----------------------4. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien beslist de voorzitter
van de vergadering. --------------------------------------------------------------------------------------5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn zij niet in de vergadering bijeen, heeft
dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering voor zover het althans niet
betreft een besluit tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vereniging. ------------------6. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke
stemming verlangt. --------------------------------------------------------------------------------------REGISTER -----------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 20 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur houdt een register, waarin de familienaam de voorletters, het adres, alsmede
de datum van toelating van ieder lid worden aangetekend onder vermelding van een
lidmaatschapsnummer. ----------------------------------------------------------------------------------2. Het register wordt regelmatig bijgehouden. ------------------------------------------------------3. Alle aantekeningen in het register worden gewaarmerkt door tenminste twee leden van het
bestuur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------4. Op verzoek van een lid verstrekt het bestuur een uittreksel uit het register betreffende zijn
inschrijving als lid. ---------------------------------------------------------------------------------------REGLEMENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------
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Artikel 21 --------------------------------------------------------------------------------------------------De algemene vergadering kan reglementen vaststellen, die niet in strijd mogen zijn met de
Wet of met de statuten. In die reglementen kunnen bepalingen worden opgenomen ter nadere
uitwerking van hetgeen in de statuten is geregeld, danwel aangelegenheden worden geregeld,
die niet in de statuten of de Wet zijn geregeld. ------------------------------------------------------STATUTENWIJZIGING ------------------------------------------------------------------------------Artikel 22 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. In de statuten kan geen wijziging worden aangebracht dan door een besluit van de
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat wijzing van de
statuten zal worden voorgesteld en voorts onder mededeling waar de in lid 2 van dit artikel
bedoelde nederlegging plaats vindt. -------------------------------------------------------------------2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten, onverminderd het bepaalde in artikel 17 van de
statuten, minstens tien dagen vóór de dag van de vergadering een afschrift van het voorstel
waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe voor de leden
geschikte, bij de oproeping vermelde, plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop
van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. -----------------------------------------------3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing indien in de algemene
vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
stemmen wordt genomen. ------------------------------------------------------------------------------4. Tot wijziging van de statuten kan, indien het voorgaande lid van dit artikel niet van
toepassing is, door de algemene vergadering slecht worden besloten met een meerderheid
van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin minstens
twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden
tegenwoordig (of vertegenwoordigd), dan wordt niet eerder dan twee weken en niet later dan
drie maanden 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 drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. ------------------------------------------------------De termijn voor oproeping van deze tweede vergadering bedraagt minstens acht dagen. ---5. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is verleden.
Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. ----------------------------------
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6. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de
wijziging zullen luiden, neer te leggen ten kantore van het verenigingsregister, gehouden
door de Kamer van Koophandel. ----------------------------------------------------------------------ONTBINDING -------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 23 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bepaalde in de leden 1, 2, 3 en 4 van het voorgaande artikel van de statuten is, zoveel
mogelijk, van overeenkomstige op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding
van de vereniging. ---------------------------------------------------------------------------------------2. Een bij ontbinding van de vereniging resterend batig saldo zal toekomen aan de Stichting
Het Noordbrabants Landschap, of, mocht deze organisatie dan niet meer bestaan, aan een
soortgelijke organisatie die ten doel heeft de bescherming van de natuur in Noord-Brabant,
aan te wijzen door de vereffenaars.-----------------------------------------------------------------------------3. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
4. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is.---------------------------------------------------------------------------------------5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van
kracht. ------------------------------------------------------------------------------------------------------In stuken en aankondigingen die de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden
toegevoegd de woorden: "in liquidatie". -------------------------------------------------------------6. Zij die met de vereffening van de vereniging zijn belast, zijn verplicht van de ontbinding
inschrijving te doen in het in artikel 22 lid 6 van de statuten bepaalde register. ---------------SLOTVERKLARINGEN ------------------------------------------------------------------------------De comparanten zijn mij- notaris, bekend. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Waarvan akte is verleden te Berlicum, gemeente Sint-Michielsgestel op de datum in het hoofd
dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en de toelichting
daarop aan de verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van
deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te
stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mijnotaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening door comparanten en notaris)
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