WIJZIGING STATUTEN VAN EEN VERENIGING
9080392
Bijlage:
- Notulen ALV
Op * verschenen voor mij, mr. Johannes Henricus Eskens, notaris gevestigd te Alkmaar:
1. *;
2. *;
te dezen handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris van de
vereniging: Politieke beweging DENK, statutair gevestigd te Gemeente 's-Gravenhage,
feitelijk adres Schiekade 10A, 3032 AJ Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister onder
dossiernummer 63315645, hierna te noemen: de vereniging, zulks ter uitvoering van het hierna
te melden besluit van de algemene ledenvergadering.
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden:
- de vereniging is opgericht bij akte op vijftien mei tweeduizend vijftien verleden voor mij
notaris, bij welke akte tevens de statuten van de vereniging werden vastgesteld;
- de statuten van de vereniging zijn gedeeltelijk gerectificeerd bij akte op achtentwintig
oktober tweeduizend vijftien verleden voor mij notaris
- nadien zijn de statuten van de vereniging niet meer gewijzigd;
- in de algemene ledenvergadering van de vereniging hebben de leden van de vereniging
besloten tot een gedeeltelijke wijziging van de statuten, waarvan blijkt uit het aan deze akte
gehechte exemplaar van de notulen van die vergadering. Bij de algemene ledenvergadering
de dato * is het vereiste quorum voor de benodigde stemmen voor de statutenwijziging niet
behaald zodat nadien op * een tweede algemene ledenvergadering is gehouden conform de
statutaire vereisten en is op die algemene vergadering rechtsgeldig het besluit tot wijzigen
van de statuten van de vereniging genomen;
- ter zake van deze laatste vergadering is voldaan aan de vereisten inzake oproeping, quorum
en besluitvorming;
- op grond van het gestelde in artikel 16 lid 1 van de vigerende statuten van de vereniging
zijn zij vertegenwoordigingsbevoegd;
- blijkens gemelde notulen zijn de verschenen personen aangewezen om de statutenwijziging
bij notariële akte tot stand te brengen;
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden dat ter uitvoering van het besluit
de volgende artikelen van de statuten van de vereniging met ingang van heden luiden als volgt:
Artikel 1 komt te luiden als volgt:
“NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
De vereniging is genaamd: Politieke beweging DENK.
Politieke beweging DENK zal hierna worden aangeduid als ‘DENK’ of ‘vereniging’.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam.”
Artikel 7 komt te luiden als volgt:
“EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 7.
1. Het lidmaatschap eindigt:
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a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid zijn verplichtingen jegens
de vereniging niet nakomt, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren, alsook wanneer het lid heeft opgehouden
aan de eventuele vereisten voor het lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te voldoen.
Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. a. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in het geval dat,
ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of
wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
b. degene, die een kandidatenlijst van enige andere politieke partij of politieke
volksgroep mede-ondertekent en/of die bij een dergelijke partij of volksgroep een
formele functie vervult, kan door het bestuur uit het lidmaatschap worden ontzet.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene
binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de
beroepscommissie.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in
kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
6. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van
de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het
bestuur te bepalen periode van maximaal zes maanden. Tegen de schorsing is beroep
mogelijk bij de beroepscommissie; het in lid 5 bepaalde is van overeenkomstige
toepassing.
7. a. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde
van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een
maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een
andere rechtsvorm of tot fusie.
b. Indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren, kan door de vereniging met onmiddellijke ingang de
opzegging van het lidmaatschap geschieden.
Een opzegging in strijd met het hiervoor bepaalde, doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. Een lid is niet
bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van
de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.”
Artikel 11 komt te luiden als volgt:
“BESTUUR
Artikel 11.
-2-

1.

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie natuurlijke personen, die
door de algemene vergadering worden benoemd. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld
door de algemene vergadering.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit de leden -die hun wens om bestuurslid te
worden opgeven aan het bestuur- uit een door het bestuur opgestelde kandidatenlijst,
eventueel aangevuld met uiterlijk twee dagen vóór de betreffende vergadering door één of
meer leden gestelde tegenkandidaten.
3. Indien het aantal bestuursleden beneden het vastgestelde aantal leden is gedaald blijft het
bestuur bevoegd.
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes (6) maanden nadat
het aantal bestuursleden beneden het vastgestelde aantal leden is gedaald, een algemene
vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan
de orde komt.”
Artikel 12 komt te luiden als volgt:
“EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Artikel 12.
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door
de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen
drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die
termijn.
Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid
van twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene
vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur
op te maken rooster van aftreding. Het aftredende bestuurslid is herkiesbaar.
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn
voorganger in.
In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende
bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de
vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de vereniging moet zijn
aangewezen.
Onder belet of afwezigheid wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de
omstandigheid dat
a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven (7) dagen onbereikbaar is
door ziekte of andere oorzaken; of
b. de bestuurder is geschorst.
Met onbereikbaarheid wordt mede bedoeld, de situatie waarin een bestuurder in de
hierboven genoemde periode niet (schriftelijk) reageert op schriftelijke verzoeken van de
vereniging aangaande de activiteiten van de vereniging.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
b. door bedanken;
c. op de overige gronden als in deze statuten bepaald.”
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Artikel 13 komt te luiden als volgt:
“BESTUURSFUNCTIES-BESLUITVORMING
Artikel 13.
1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. Bij belet of
ontstentenis van de voorzitter is de secretaris de plaatsvervangend voorzitter. Onder belet
of ontstentenis wordt in deze begrepen de situatie waarin een van de overige bestuursleden
schriftelijk, waaronder mede begrepen via elk mogelijk elektronisch communicatiemiddel,
de voorzitter hebben aangeschreven, doch na meer dan zeven (7) dagen na aanschrijving
niets van de voorzitter hebben vernomen.
2. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor
elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één
functie bekleden.
3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt,
die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van
hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag
van een stemming en de inhoud van een genomen besluit niet beslissend, voor zover werd
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de
besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
5. Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van
de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van
twee of meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake
van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest in
het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.”
Artikel 14 komt te luiden als volgt:
“HET BESTUREN VAN DE VERENIGING
Artikel 14.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van
de vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak
te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden
of bezwaren van registergoederen, 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.
4. Besluiten als bedoeld in lid 3 behoeven de goedkeuring van de algemene vergadering;
zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging ter zake van de in lid 3 vermelde
rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.
5. Het bestuur stelt het partijprogramma en/of het verkiezingsprogramma vast met
inachtneming van de regels, desgewenst vast te stellen bij huishoudelijk reglement.
6. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten en een vacatievergoeding.”
Artikel 23 komt te luiden als volgt:
“STATUTENWIJZIGING
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Artikel 23.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op
een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag
waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde (2/3) gedeelte van de
uitgebrachte stemmen van de aanwezige leden op de algemene vergadering.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt.
5. Het bestuur zal elke vijf jaar evalueren of de statuten van de vereniging modernisering
behoeven en zal de uitkomsten van deze evaluatie ter bespreking voorleggen aan de leden.”
Artikel 24 komt te luiden als volgt:
“ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 24.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het
bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
Een besluit tot ontbinding behoeft ten minste twee/derde (2/3) gedeelte van de uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3) gedeelte van de leden
aanwezig is.
2. Een batig liquidatiesaldo bij ontbinding zal worden besteed ten behoeve van een Algemeen
Nut Beogende Instelling zoals bedoeld in de van toepassing zijnde belastingwetten, met een
soortgelijk doel als het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur, voor zover de rechter geen andere vereffenaars
heeft benoemd.
Op vereffenaars die niet door de rechter zijn benoemd zijn de bepalingen omtrent,
benoeming, de schorsing, het ontslag van en het toezicht op bestuursleden van toepassing.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel
mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam
worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer
aanwezig zijn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard
gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de
vereffenaars als zodanig is aangewezen.”
Er wordt een artikel 26 opgenomen die als volgt gaat luiden:
“DE DEFINITIE VAN SCHRIFTELIJK
Artikel 26
Onder schriftelijk wordt in deze statuten mede begrepen per post of via enig ander
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telecommunicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst over te brengen.”
SLOTVERKLARING
Ten slotte verklaarden de verschenen personen:
- dat de overige artikelen van de statuten van de vereniging als vastgelegd in voormelde akte
van oprichting en rectificatie, volledig van kracht blijven;
- ter uitvoering van deze akte woonplaats te kiezen op het kantooradres van de notaris,
bewaarder van deze akte.
SLOT
Waarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Alkmaar op de datum in het hoofd van deze
akte gemeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen
opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van deze
akte te hebben kennis genomen en met de beperkte voorlezing daarvan in te stemmen.
De identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen personen is door mij, notaris, aan de
hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.
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