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STATUTENWIJZIGING VAN EEN VERENIGING

Heden, DRIE EN TWINTIG MAART
TWEE DUIZEND ELF, verschenen voor mij, Mr Charles François Tasseron,
notaris met plaats van vestiging Haarlemmermeer:
1. de heer .....
2. de heer .....
,handelend als gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders van de
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid genaamd: MUZIEKVERENIGING
KUNST NA ARBEID, gevestigd te Bennebroek en ...
, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 40595852,
deze vereniging hierna te noemen: de vereniging.
De comparanten verklaarden:

INLEIDING
De vereniging is opgericht op een februari negentienhonderd vijf en zestig en de
statuten van de vereniging zijn daarna gewijzigd in een notariële akte, die op
zeventien februari negentienhonderd vier en tachtig, is verleden.
De algemene ledenvergadering heeft in haar vergadering van twee en twintig
maart tweeduizend tien het besluit genomen om de statuten te wijzigen.
Een uittreksel uit de notulen van die vergadering wordt aan deze akte
vastgemaakt.
De statuten luiden zoals hierna omschreven.

STATUTEN
ARTIKEL 1.
1. De vereniging draagt de naam: "MUZIEKVERENIGING KUNST NA
ARBEID" en is gevestigd te Bennebroek.
2. Zij wordt in de statuten en in het huishoudelijk reglement verder aangeduid als
"de vereniging".
ARTIKEL 2.
De vereniging, oorspronkelijk opgericht te Bennebroek, is aangegaan voor
onbepaalde tijd.
ARTIKEL 3.
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met een en dertig december van
elk kalenderjaar.
ARTIKEL 4.
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1. De vereniging stelt zich ten doel: het bieden en realiseren van mogelijkheden
voor ontplooiing en ontspanning van haar leden in hun vrije tijd in onderling
samenzijn.
2. De vereniging tracht dit doel langs wettelijke wegen te bereiken en wel door:
a. het bevorderen van instrumentale muziek en/of het maken van
choreografische figuren op mechanische of levende muziek;
b. het houden van repetities onder leiding van een dirigent en/of instructeur;
c. het geven van concerten en het verzorgen van marsen, shows en dergelijke;
d. het deelnemen aan festivals en dergelijke;
e. het opleiden van leden tot marcherend bandlid;
f. het in bruikleen geven aan de leden van muziekinstrumenten,
muziekwerken, uniformen en andere hulpmiddelen, van welke bruikleen
een schriftelijke overeenkomst van bruikleen tussen de vereniging en het
lid wordt opgemaakt;
g. alle andere wettelijke middelen die bevorderlijk zijn aan het doel.
ARTIKEL 5.
1. De vereniging kent leden, ereleden en donateurs.
2. Zij die als lid tot de vereniging willen toetreden moeten zich daartoe bij een
van de bestuursleden aanmelden met opgave van de achternaam, de
voornamen, de geboortedatum en de woonplaats en het adres. Minderjarigen
dienen schriftelijk toestemming te hebben van respectievelijk ouders of
voogden.
3. Het lidmaatschap wordt verkregen door toelating door het bestuur, dat over de
aanmelding beslist, en gaat in een maand na datum van de inschrijving. Na het
ingaan van het lidmaatschap ontvangt het lid de statuten en het huishoudelijk
reglement.
4. Bij niet toelating kan de aanmelder zich tot de algemene ledenvergadering
wenden, die alsnog tot toelating kan besluiten.
ARTIKEL 6.
1. Ereleden zijn zij die zich voor de vereniging buitengewoon verdienstelijk
hebben gemaakt. Zij worden op voordracht van het bestuur benoemd, bij
besluit van de algemene vergadering. Een zodanig besluit behoeft tenminste
tweederde van het aantal in de vergadering uitgebrachte stemmen.
2. Ereleden hebben geen stemrecht, maar genieten verder alle rechten van de
leden en zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
3. Donateurs zijn zij die de vereniging met een vrijwillige jaarlijkse bijdrage
willen steunen. De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks het
minimumbedrag vast, dat aan de vereniging voldaan wordt om donateur te
kunnen zijn.
4. Donateurs hebben geen stemrecht, maar kunnen wel de vergaderingen
bijwonen, waarin zij het woord mogen voeren, en de overige activiteiten die
door de vereniging worden georganiseerd.
ARTIKEL 7.
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1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:
a. overlijden van het lid;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging namens of door de vereniging;
d. ontzetting van het lid.
2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur
anders beslist.
ARTIKEL 8.
1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het
einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap
door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
2. Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is
geworden of medegedeeld,tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke
rechten en verplichtingen;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting
van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
ARTIKEL 9.
1. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan te allen tijde door
het bestuur worden gedaan:
- wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand
niet of niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging
heeft voldaan;
- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat
moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.
2. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot
gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden
gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
3. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
ARTIKEL 10.
1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit
in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd
binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij
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de algemene ledenvergadering.
3. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een
geschorst lid heeft geen stemrecht.
ARTIKEL 11.
1. In alle gevallen van einde van het lidmaatschap dienen de door het bestuur van
de vereniging in bruikleen gegeven muziekinstrumenten, muziekwerken,
uniformen en andere hulpmiddelen, binnen een termijn van veertien dagen aan
de commissaris van materiaal te worden teruggegeven.
2. In geval van schade aan de in bruikleen gegeven zaken, ongeacht de oorzaak
van die schade, is het lid verplicht de schade aan de vereniging te voldoen.
3. Van het einde van de bruikleenovereenkomst, de teruggave van de in bruikleen
gegeven zaken en de vaststelling van de eventuele schade, wordt een
onderhandse akte opgemaakt, die door of ten behoeve van beide partijen wordt
ondertekend.
ARTIKEL 12.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, dat
geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met de statuten.
2. In dit reglement wordt, met inachtneming van het in de statuten bepaalde,
alles geregeld hetgeen nadere regeling behoeft
ARTIKEL 13.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van de leden;
b. donaties van de donateurs;
c. subsidies;
d. andere baten.
ARTIKEL 14.
1. De algemene vergadering wordt gevormd door de leden. Alle leden die niet
geschorst zijn hebben toegang tot deze vergadering en hebben daar ieder één
stem
2. Een lid mist stemrecht over zaken, die hem/haar, zijn echtgeno(o)t(e) of een
van zijn/haar bloedverwanten in de rechte lijn betreffen.
3. Ereleden en donateurs hebben geen stemrecht
4. Leden beneden de leeftijd van zestien jaren hebben evenmin stemrecht.
5. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het
bestuur; de secretaris van het bestuur fungeert als secretaris van de
vergadering. Door de secretaris worden de notulen opgemaakt, die in de
eerstvolgende bijeenkomst van de algemene vergadering worden vastgesteld.
ARTIKEL 15
1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden.
2. Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden indien het bestuur dit
noodzakelijk acht of indien ten minste tien stemgerechtigde leden, met
schriftelijke opgaaf van redenen dit verzoeken.
3. De algemene vergaderingen worden gehouden te Bennebroek.
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4. Alle leden en donateurs worden acht dagen te voren uitgenodigd, met een
opgaaf van de agenda van de vergadering. In spoedeisende gevallen, dit ter
beoordeling van het bestuur, kunnen de oproepen ter algemene vergadering op
korte termijn van tenminste twee dagen geschieden.
ARTIKEL 16.
1. Het bestuur wordt gekozen op een algemene ledenvergadering door de leden
uit of buiten hun midden op voordracht van tenminste tien stemgerechtigde
leden.
2. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie
personen. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het
dagelijks bestuur. Een bestuursfunctie is niet verenigbaar met de hoedanigheid
van muzikaal leider(s) en/of instructeur(s).
3. De voorzitter wordt afzonderlijk gekozen door de leden uit of buiten hun
midden, op voordracht van het bestuur of op voordracht van tenminste tien
stemgerechtigde leden.
4. De leden van het bestuur hebben zitting voor een periode van drie jaren; zij
treden volgens rooster af met dien verstande dat van het dagelijks bestuur maar
één lid per jaar aftreedt. De afgetreden leden zijn terstond herkiesbaar.
5. In tussentijds ontstane vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien,
door een, door het bestuur op te maken voordracht voor de benoeming van een
nieuw persoon of van nieuwe personen in de eerstvolgende ledenvergadering.
6. Tussentijds gekozen bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de plaats
in van hem of haar, wiens/wier plaats wordt ingenomen.
ARTIKEL 17.
1. Het bestuur heeft tot taak het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan het dagelijks bestuur.
3. Het bestuur is zonder instemming van de ledenvergadering, niet bevoegd tot
het sluiten van overeenkomsten tot het aanschaffen, vervreemden of bezwaren
van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor derden
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling van een schuld van derden verbindt.
4. Het bestuur kan een of meerdere muzikale leiders en/of instructeurs en/of
adviseurs benoemen of ontslaan.
ARTIKEL 18.
Op voorstel van het bestuur wordt een dirigent en/of instructeur door de leden
benoemd. Hij geeft het bestuur advies in muzikale aangelegenheden en heeft in de
bestuursvergadering, waartoe hij kan worden uitgenodigd een adviserende stem.
De rechtsverhouding tussen de dirigent en/of instructeur en de vereniging wordt
door het bestuur in een overeenkomst vastgelegd, waarin ondermeer het volgende
moet worden vastgesteld:
a. het aantal van en de duur van de repetities, die de dirigent en/of instructeur zal
leiden;
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b. zijn verplichtingen om bij verhindering in overleg met het bestuur een andere
dirigent en/of instructeur in zijn plaats aan te stellen;
c de duur van het jaarlijks door hem te genieten verlof;
d. de overeengekomen vergoeding voor het leiden van de repetities en het
honorarium voor het leiden van de te geven uitvoeringen en/of concerten;
e. de bepaling, dat de overeenkomsten door de dirigent en/of instructeur voor en
namens de vereniging aan te gaan, de voorafgaande goedkeuring van het
bestuur behoeven;
f. de bepaling of in het geval van ziekte, een ongeval,etcetera al of niet een
verzekering wordt afgesloten en op wiens kosten.
ARTIKEL 19.
1. Het boekjaar valt samen met het verenigingsjaar.
2. Het bestuur maakt vóór de aanvang van het nieuwe boekjaar een begroting van
de in dat jaar te verwachten baten en lasten en legt deze voor aan de algemene
vergadering.
3. De penningmeester maakt na afloop van elk boekjaar een rekening op waarin
de baten en lasten van het afgelopen jaar gespecificeerd zijn vastgelegd,
alsmede de balans.
4. De penningmeester legt, uiterlijk een maand vóór de algemene
ledenvergadering de in het tweede lid van dit artikel genoemde bescheiden
voor aan het bestuur met daarbij een duidelijke toelichting.
5. De leden ontvangen van de penningmeester, tenminste acht dagen voor de
algemene ledenvergadering, het financieel overzicht over het afgelopen jaar.
ARTIKEL 20.
1. De financiële administratie van de vereniging zal regelmatig worden nagezien
door een kascontrolecommissie, bestaande uit ten minste twee
stemgerechtigde leden, zijnde geen bestuursleden.
2, De kascontrolecommissie, wordt gekozen door de algemene ledenvergadering
op voordracht van het bestuur, zij hebben zitting voor de tijd van een jaar.
3. De algemene ledenvergadering kiest op voordracht van het bestuur tevens één
extra lid ten behoeve van de kascontrolecommissie, zijnde geen bestuurslid,
die in geval van ontstentenis of belet deel van een van de vaste leden van de
kascontrolecommissie in zijn of haar plaats deel uitmaakt van de
kascontrolecommissie.
4. Bij akkoordbevinding van de gehouden kascontrole dient deze bekrachtigd te
worden door het plaatsen van de handtekeningen van de twee commissieleden.
Ieder stemgerechtigd lid heeft het recht op inzage van de financiële
administratie.
ARTIKEL 21.
1.Op alle vergaderingen worden behoudens de in deze statuten gemaakte
uitzonderingen, alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van
stemmen; hieronder is te verstaan de helft van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen, vermeerderd met één.
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2. Indien bij stemming over personen geen meerderheid wordt gehaald, zal
worden herstemd tussen de twee personen, die de meeste stemmen behaalden.
Degene die bij de herstemming de meeste stemmen heeft behaald, is verkozen.
Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen.
ARTIKEL 22.
1. In de statuten van de vereniging kunnen veranderingen worden aangebracht
door een besluit van de algemene ledenvergadering. Een zodanig besluit
behoeft tenminste tweederde deel van het aantal geldig uitgebrachte stemmen
in een vergadering waarin tenminste twee derde deel van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Is niet tweederde deel van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt
binnen vier weken doch niet eerder dan twee weken daarna een tweede
vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits
met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte
stemmen.
2. Bij oproeping voor de algemene ledenvergadering waarin tot statutenwijziging
wordt besloten, wordt medegedeeld dat een wijziging van de statuten wordt
voorgesteld. Het voorstel wordt tenminste vijf dagen vóór de algemene
ledenvergadering op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
gelegd. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
3. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt.
4 Het bestuur draagt zorg voor inschrijving van de statutenwijziging in het
openbaar register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken,
zoals bedoeld in artikel 29 van het Wetboek van Koophandel.
ARTIKEL 23.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van
de algemene ledenvergadering waarin tweederde van het aantal leden
vertegenwoordigd of tegenwoordig zijn. Het besluit tot ontbinding behoeft de
meerderheid van tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Is niet tweederde deel van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt
binnen vier weken doch niet eerder dan twee weken daarna een tweede
vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits
met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte
stemmen.
2. Bij de oproeping voor de algemene ledenvergadering wordt medegedeeld dat
het voorstel tot ontbinding van de vereniging wordt voorgesteld. De termijn
van oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
3. In geval van aanwezigheid van een batig saldo na liquidatie, zal dat door het
bestuur, dat optreedt als vereffenaar, bestemd worden om uitgekeerd te worden
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aan één of meer door het bestuur gekozen rechtspersonen, die eenzelfde of een
verwante cultureel maatschappelijke doelstelling hebben als de vereniging.
4. Gedurende de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.
ARTIKEL 24.
In alle gevallen waarin de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
Slot akte
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht
en er is gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien.
De comparanten hebben verklaard dat zij van de inhoud van de akte hebben
kennis genomen en hebben verklaard met beperkte voorlezing in te stemmen.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Voor zover de wet dat vereist is de identiteit van de comparanten door mij,
notaris, vastgesteld aan de hand van een geldig identiteitsbewijs, waarvan een
kopie aan deze akte zal worden gehecht.
Deze akte is verleden te Bennebroek op de datum als aan het begin van deze akte
is vermeld.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparanten en door
mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)
VOOR AFSCHRIFT
w.g. C.F. Tasseron

