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OPRICHTING VERENIGING
9032211/et

Op dertien mei tweeduizend vijftien verschenen voor mij, mr. JOHANNES HENRICUS
ESKENS, notaris gevestigd te Alkmaar:
Gegevens verwijderd door KvK
Selcuk Coztiirk, wonende te
1.
Gegevens verwijderd door KvK
Gegevens verwijderd door KvK
, geboren te
op acht april negentienhonderd
tweeënzeventig, (Nederlandse identiteitskaart nummer I
geldig tot twintig
oktober tweeduizend vijftien, uitgegeven te Roermond op twintig oktober tweeduizend
tien) en gehuwd;
,Gegevens verwijderd door KvK
Gladys Albitrouw, wonende te
2.
geboren te
op twaalf april negentienhonderd tweeëntachtig, (Nederlands
rijbewijs nummer
geldig tot zevenentwintig januari tweeduizend
tweeëntwintig, uitgegeven te Rotterdam op zevenentwintig januari tweeduizend twaalf),
ongehuwd en niet geregistreerd als partner en niet gehuwd of geregistreerd geweest,
Tunahan Kuzu, wonende te Gegevens verwijderd door KvK geboren te
3.
Gegevens verwijderd door KvK
op vijf juni negentienhonderd eenentachtig, (Nederlands rijbewijs
nummer
geldig tot vijfentwintig maart tweeduizend achttien, uitgegeven te
Rotterdam op vijfentwintig maart tweeduizend acht) en gehuwd.
De verschenen personen verklaarden bij deze een politieke partij in de vorm van een vereniging
met volledige rechtsbevoegdheid op te richten, welke vereniging zal worden geregeerd door de
navolgende statuten:
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 `s-Gravenhage.
DOEL
Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel:
a. het behartigen van de belangen van alle inwoners van Nederland, het belang yan
Nederland en het bevorderen van de internationale rechtvaardigheid;
b. het scheppen van optimale omstandigheden waarin alle inwoners zichzelf kunnen zijn
op basis van verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid binnen de kaders van de
democratische rechtsstaat;
c. het bieden van kansen aan alle inwoners van Nederland om een bijdrage te leveren aan
de politieke en maatschappelijke besluitvorming.
2. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
a. de inwoners van Nederland regelmatig haar opvattingen en gedachten onder de
aandacht te brengen;
het
stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van de Eerste en Tweede Kamer der
b.
Staten-Generaal, van Provinciale Staten, gemeenteraden en van het Europese
Parlement, en het naar vermogen bevorderen van de verkiezing van de gestelde
kandidaten;
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c. het vastleggen van haar concrete doelstellingen in het verkiezingsprogramma;
d. het houden van ledenvergaderingen;
e. alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
3. Kandidaatstellingen als bedoeld in het vorige lid onder b. geschieden door het bestuur met
inachtneming van de regels, desgewenst vast te stellen bij huishoudelijk reglement; de
gestelde kandidaten zijn — ook na hun benoeming — autonoom met betrekking tot hun
werkzaamheden voor de desbetreffende instantie.
4. De vereniging heeft geen winstoogmerk.
VERENIGINGSJAAR
Artikel 3.
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
GEWONE LEDEN
Artikel 4.
1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen van zestien jaar en ouder.
Leden dienen de grondslagen van de Nederlandse democratische rechtsstaat te
onderschrijven.
2. Als leden van DENK worden tevens aangemerkt de leden van een aangesloten vereniging,
een en ander mits deze leden er mee hebben ingestemd dat zij tevens als lid van DENK
worden aangemerkt. De statuten van een aangesloten vereniging dient te worden voorzien
in een regeling, waardoor gewaarborgd is dat de overige leden er van kennis dragen dat zij,
door het lidmaatschap van de aangesloten vereniging tevens lid zijn van DENK en dat op grond van die regeling hun instemming kan worden aangenomen.
Het bestuur van de aangesloten vereniging houdt een register, waarin de namen en
adressen van al haar leden zijn opgenomen, stelt het register des verzocht ter inzage van
het bestuur van DENK en geeft mutaties in het ledenbestand door aan het bestuur van
DENK.
BUITENGEWONE LEDEN EN DONATEURS
Artikel 5.
De vereniging bestaat verder uit:
1. Buitengewone leden, te weten verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid als bedoeld in artikel 4 lid 2.
2. Donateurs, zijn zij die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten; zij hebben geen rechten
en verplichtingen.
TOELATING-VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6.
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van (buitengewone)leden en donateurs.
2. Bij niet-toelating tot (buitengewoon)lid, welke beslissing schriftelijk dient te worden
medegedeeld, kan de beroepscommissie op zijn/haar beroep alsnog tot toelating besluiten. 3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen (ook het e-mailadres indien
het lid dat wenst) van alle leden zijn opgenomen; de leden zijn verplicht elke wijziging van
hun adres (en, in voorkomend geval: e-mailadres) schriftelijk aan het bestuur op te geven.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 7.
1. Het lidmaatschap eindi :
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
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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.
a.
Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
3.
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. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden
tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van
vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de
vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren. 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.
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.
BEROEPSCOMMISSIE
Artikel 8.
1. De beroepscommissie bestaat uit drie leden en desgewenst plaatsvervangende leden. De --werkwijze van de commissie wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement van de vereniging.
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De commissieleden en hun eventuele plaatsvervangers worden op voordracht van het
bestuur benoemd door de algemene vergadering voor een periode van vier jaren.
Commissieleden kunnen niet tevens bestuursleden zijn.
3. De beroepscommissie neemt kennis van en doet een bindende uitspraak in beroep tegen
besluiten tot:
a. niet-toelating tot (buitengewoon)lid;
b. opzegging van het lidmaatschap door de vereniging;
c. ontzetting uit het lidmaatschap.
OPZEGGING AAN DONATEUR
Artikel 9.
Het bestuur is te allen tijde bevoegd donateurschappen te beëindigen door schriftelijke
opzegging.
JAARLIJKSE BIJDRAGE EN OVERIGE GELDMIDDELEN
Artikel 10.
1. De (buitengewone)leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door
de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
Wanneer
het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin
3.
de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
4. De overige geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. verkrijgingen krachtens erfstelling, schenking, legaat en uit andere inkomsten;
b. inkomsten van door de vereniging georganiseerde activiteiten;
c. vergoedingen van overheidswege.
Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
BESTUUR
Artikel 11.
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.
Het eerste bestuur bestaat uit drie leden en wordt bij deze akte benoemd.
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 een algemene vergadering te beleggen, waarin
de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
EINDE BESTUURSLLDMAATSCHAP
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.
4
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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. De aftredende is herkiesbaar.
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn
voorganger in.
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.
BESTUURSFUNCTIES-BESLUITVORMING
Artikel 13.
1. De voorzitter en zijn plaatsvervanger worden door de algemene vergadering in functie
gekozen.
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.
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.
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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.
VERKIEZINGEN
Artikel 15.
a. Door het bestuur wordt samengesteld een lijst houdende de voor een verkiezing te stellen kandidaten.
Het bestuur kan hiertoe een afzonderlijk reglement opstellen waarin de werkwijze van het
bestuur met betrekking tot de samenstelling van de lijst wordt beschreven.
b. De kandidaten moeten lid zijn van de vereniging.
c. De vereniging draagt zorg voor plaatsing op de verkiezingslijsten overeenkomstig het
bepaalde in de Kieswet.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 16.
1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het (voltallig) bestuur als ook door twee
gezamenlijk handelende bestuursleden afkomstig uit de kring van voorzitter, secretaris en penningmeester.
2. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om
de vereniging binnen de genzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
JAARVERSLAG
Artikel 17.
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend.
2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering,
een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van
een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring over
aan de algemene vergadering.
Na verloop van de teitiijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen
dat zij deze verplichtingen nakomen.
3. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur
aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere
deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt
omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek
weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.
4. De vereniging mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het
bereiken van haar doel. Indien een erflater of schenker heeft bepaald dat het vemlogen in stand gehouden dient te worden, is dit toegestaan, zolang dit wettelijk is toegestaan voor
algemeen nut beogende instellingen. De vereniging dient haar vermogen te besteden
overeenkomstig de doelstelling van de vereniging.
5. Jaarlijks, uiterlijk in de maand mei, maakt het bestuur een begroting op voor het komende
boekjaar en een beleidsplan voor activiteiten, fondswerving en beheer.
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6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 en andere
gegevensdragers zeven jaren lang te bewaren.
DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18.
1 Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door
de wet of statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens de verlenging
als bedoeld in artikel 17 wordt een algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde:
a. het jaarverslag;
b. voorziening in eventuele vacatures;
c. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping tot de
vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk
oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 22 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse, waar de vereniging gevestigd is, veel
gelezen dagblad.
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de
vergadering en het opstellen van de notulen.
5. De algemene vergaderingen worden gehouden in een van de volgende gemeenten:
Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, 'sGravenhage, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Hilversum, Maastricht, Roermond, Rotterdam,
Tilburg, Utrecht en Zwolle.
TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 19.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede
degenen die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd.
2. Over toelating van anderen dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
3. Ieder gewoon lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
4. Een stemgerechtigde kan niet aan een ander volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn
stem.
VOORZITTERSCHAP-NOTULEN
Artikel 20.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger, dan
wel door de hiertoe door de voorzitter of zijn plaatsvervanger aangewezen persoon.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt één van de andere
bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen als voorzitter van de vergadering, op. Wordt
ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin
zelve.
Van
het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de
2.
voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden welke in de eerstkomende
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algemene ledenvergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter
van de vergadering en de notulist worden ondertekend.
Zij, die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het
verhandelde doen opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden
gebracht.
BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21.
1 Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, omtrent de uitslag
van een stemming, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een
niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid 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 stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene
vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een stemming over personen geen voldoende meerderheid is verkregen, dan
wordt herstemd tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
Mochten naast de personen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht twee of meer
personen een gelijk aantal stemmen op zich hebben verenigd, dan beslist het lot welke van
deze personen naast degene met het hoogste aantal stemmen, in de herstemming zal
worden opgenomen. Degene die bij de herstemming de meeste stemmen verkrijgt, is
verkozen. Staken de stemmen alsdan, dan beslist het lot.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, is het
verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming
wenst of ten minste tien procent (10%) van de stemgerechtigden zulks voor de stemming
verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten brieijes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij ten minste tien procent (10%) van de
stemgerechtigden hoofdelijke stemming verlangen.
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de
algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten
worden genomen mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende
onderwerpen -dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft
geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig
ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee
verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22.
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De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur behalve in de
gevallen als bedoeld in artikel 18 lid 4. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen
van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 6 lid 3. De termijn voor de
oproeping bedraagt ten minste zeven dagen. Oproeping per e-mail wordt gelijkgesteld met
schriftelijke oproeping.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld onverminderd het
bepaalde in artikel 23.
STATUTENWIJZIGING
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 gedeelte van de
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde gedeelte van de
leden aanwezig is.
Is niet twee/derde gedeelte van de leden aanwezig dan wordt binnen vier weken daarna een
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel dat in de vorige
vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden
besloten, mits met ten minste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt.
5. Het bestuur zal elke vijfjaar evalueren of de statuten van de vereniging modernisering
behoeven en zal de uitkomsten van deze evaluatie ter bespreking voorleggen aan de leden.ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 24.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige
toepassing.
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. Voor zover in het liquidatiesaldo
bedragen uit subsidies behoren, zullen deze worden uitgekeerd overeenkomstig de
subsidievoorwaarden.
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.
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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.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 25.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten.
3. Op besluit tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 23 lid 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
De comparanten verklaarden tenslotte, dat voor de eerste maal tot bestuurders worden
benoemd:
1. Sekuk Oztiirk, voornoemd, als voorzitter;
2. Gladys Albitrouw, voornoemd, als secretaris;
3. Tunahan Kuzu, voornoemd, als penningmeester.
In afwijking van het bepaalde in artikel 3 loopt het eerste verenigingsjaar van de vereniging van
heden tot en met éénendertig december tweeduizend vijftien.
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 kennisgenomen en met de beperkte voorlezing van de akte 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.
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

Gegevens verwijderd door KvK
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