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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
Betreft: Vereniging Vrienden van het Noord-Nederlands Orkest

Heden, acht december tweeduizend zeventien, verscheen voor mij, mr. Rolina Thecla -Voorintholt, kandidaat-notaris, hierna ook te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. AteWillem Bijlsma, notaris te Groningen: ------------------de heer Jan-Roelof Koning, geboren te Veendam op twintig mei ---------negentienhonderdzesenzeventig, wonende te 9641 MR Veendam, Stationspark 26, houder van een rijbewijs met nummer 5483814175, geldig tot achtentwintig mei tweeduizend --vijfentwintig, te dezen handelend als bestuurslid van de statutair in de gemeente Groningengevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging Vrienden van het-Noord-Nederlands Orkest, kantoorhoudende te 9742 VC Groningen, Voermanstraat 6C, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40026877. ----------Vereniging Vrienden van het Noord-Nederlands Orkest hierna ook te noemen: de ---vereniging. ---------------------------De comparant, handelend als gemeld, verklaarde vooraf: -----------1.

de vereniging werd opgericht bij akte op drieëntwintig juni ----------negentienhonderdzevenennegentig verleden voor mr. K.R. Dijkhuizen, destijds notaris te Groningen; --------------------------

2.

de statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op vijf maart----negentienhonderdachtennegentig, verleden voor een waarnemer van voornoemde -notaris Dijkhuizen;-------------------------

3.

met inachtneming van het bepaalde in de wet en de statuten, is in een algemene --ledenvergadering van de vereniging op achttien november tweeduizend zeventien -besloten de statuten van de vereniging in het geheel te wijzigen en opnieuw vast te -stellen, van welke besluitvorming blijkt uit een deze akte te hechten kopie van de --notulen van voornoemde vergadering (Biilage 1); --------------

4.

blijkens artikel 15 lid 5 van de statuten van de vereniging is ieder bestuurslid bevoegd tot het doen verlijden van de akte van statutenwijziging. -----------

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens ter uitvoering van genoemdbesluit de statuten van de vereniging hierbij in het geheel te wijzigen en opnieuw vast te-stellen als volgt: ---------------------------
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STATUTEN------------------------------------------------DEFINITIES------------------------------------------------In deze statutenwordt verstaanonder:-------------------algemene ledenvergadering: het orgaanvan de verenigingdat wordt gevormddoorstemgerechtigdeleden van de vereniging;----------------bestuur: het statutair bestuurvan de vereniging;--------------schriftelijk: per brief, electronicmail of enig ander elektronischcommunicatiemiddel,mits het berichtleesbaaren reproduceerbaaris; --------------statuten: de statutenvan de vereniging; ----------------Stichting Het Gouden Viooltje: de statutairin de gemeenteGroningengevestigde--stichting:StichtingHet GoudenViooltje,ingeschrevenin het handelsregisteronder---nummer41005775;------------------------Stichting NNO:de statutair in de gemeenteGroningengevestigdestichting:StichtingNoord-NederlandsOrkest, ingeschrevenin het handelsregisteronder nummer---41011686;------------------------------------------------vereniging: de verenigingwaarvande interneorganisatiewordt beheerstdoor deze statuten;-----------------------------verenigingsjaar: het boekjaarvan de verenigingals bedoeldin artikel 18 van de ---statuten.----------------------------Artikel1 - Naam en zetel -----------------------1.

De verenigingdraagt de naam:Vereniging Vrienden van het Noord-Nederlands---Orkest.

2.

De verenigingis rechtsopvolgeronder algemenetitel van twee in het kadervan een--juridischefusie verdwenenverenigingenmet volledigerechtsbevoegdheid,te weten--enerzijdsde Verenigingvan Vriendenvan het Noord-NederlandseOrkest,destijds-gevestigdte Groningen,en anderzijdsde VerenigingFrieseVriendenvan het Noord-NederlandsOrkest,destijdsgevestigdte Leeuwarden.------------

3.

De verenigingheeft haar zetel in de gemeenteGroningen.-----------

Artikel2-Doel
1.

---------------------------

De verenigingstelt zich ten doel:--------------------a.

de behartigingvan de belangenvan het Noord-NederlandsOrkest in de ruimstezinen meer in het bijzonderde bevorderingvan de publiekebelangstellingvoor het-Noord-NederlandsOrkest en zijn verrichtingen;en ------------
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b.

de ondersteuningvan Stichting Het Gouden Viooltje, meer in het bijzonder de -financiële ondersteuningvan de uitreiking van de muziekprijs"Het Gouden Viooltje"door deze stichting.------------------------

2.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door: ---------------a.

het samenwerkenmet openbare lichamen en andere rechtspersonendie de!--instandhoudingen de exploitatievan het Noord-NederlandsOrkest beogen;---

b.

het verlenen van materiëleen andere vormen van steun aan het Noord-NederlandsOrkest;-----------------------------

c.

het onder andere organiserenvan activiteiten die tot doel hebben:------1.

het bezoek aan concerten van het Noord-NederlandsOrkest te stimuleren; -

2.

het begrip voor het Noord-NederlandsOrkest en de door dit orkest gebrachte muziek te vergroten;----------------------

3.

wensen en ideeën met betrekkingtot het Noord-NederlandsOrkest en zijn-concertente onderzoekenen te bespreken; -------------

d.

alle andere wettige middelendie tot de verwezenlijkingvan het gestelde doel--kunnen bijdragen.------------------------

3.

De vereniging sluit zich in haar activiteiten aan bij het beleidsplanvan Stichting NNO.-

ArtikeI3-Leden----------------------------------------1.

Zowel natuurlijke personenals rechtspersonenkunnen lid worden van de vereniging.-

2.

Het lidmaatschapvan de vereniging is persoonlijk. Het lidmaatschapkan derhalve nietworden overgedragenof door erfopvolgingworden verkregen.----------

3.

Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn --opgenomen. Indien tevens een elektronischadres wordt opgegevenom dit in het--register op te nemen, houdt dit de instemming in om alle kennisgevingenen ----mededelingenalsmede oproepingentot de algemene ledenvergaderingenlangs----elektronischeweg toegezondente krijgen.-----------------

Artikel 4 - Aanmelding en toelating als lid-----------------1.

Aanmelding dan wel voordrachttot het lidmaatschapgeschiedt schriftelijk bij het--bestuur.-----------------------------

2.

Het bestuur beslist over de toelating van een lid. ---------------

3.

Bij niet toelating als lid door het bestuur kan de algemene ledenvergaderingalsnog tottoelating besluiten.--------------------------

Artikel 5 - Jaarlijkse bijdrage ------------------------
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1.

De leden zijn een jaarlijkse bijdrage verschuldigd aan de vereniging. -------

2.

De hoogte van de jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld door de algemene ----ledenvergadering. -------------------------

3.

Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke vrijstelling vande verplichting tot betaling van de jaarlijkse bijdrage te verlenen. --------

Artikel 6 - Einde van het lidmaatschap -----------------1.

2.

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door: -------------a.

overlijden; --------------------------

b.

een rechtspersoon die lid is wordt beëindigd;--------------

c.

opzegging door het lid; ----------------------

d.

opzegging door de vereniging; -------------------

e.

ontzetting. --------------------------

Opzegging door het lid kan slechts schriftelijk aan het bestuur geschieden tegen het-einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één maand, derhalve voor één juli. ----------------

3.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tothet einde van het daarop volgende verenigingsjaar. De jaarlijkse bijdrage over het -lopende verenigingsjaar en het volgende verenigingsjaar blijft ten volle verschuldigd, behoudens (gehele of gedeeltelijke) ontheffing door het bestuur op grond van---bijzondere omstandigheden. ---------------------

4.

Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk door het lid worden opgezegd op de gronden als vermeld in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. --------------

5.

Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur: ----------a.

wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; alsook ---

b.

wanneer redelijkerwijs niet van de vereniging kan worden gevergd het lidmaatschap
te laten voortduren. -----------------------

Het betrokken lid wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door het bestuur in kennis --gesteld van het besluit, met opgave van redenen. -------------De opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en metinachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één maand. Indien een --opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het daarop volgende verenigingsjaar. ---------------Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk door de vereniging worden opgezegd, indien-
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redelijkerwijs niet van de vereniging kan worden gevergd het lidmaatschap te laten-voortduren.----------------------------6.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijksebijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.-----------------

Artikel7 - Bestuur: samenstelling -------------------1.

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste vijf (5) en ten hoogste negen (9) personen. ---------------------

2.

De algemene ledenvergadering stelt - op voorstel van het bestuur - met inachtneming van het in lid 1 bepaalde het aantal bestuursleden vast. ----------~

3.

Een onvolledig bestuur behoudt zijn bevoegdheden, onverminderd het bepaalde in lid 4.

4.

In ontstane vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. --------

Artikel 8 - Bestuur:
1.

benoeming----------------------

De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de leden van de-vereniging benoemd. Bij de benoeming van bestuursleden dient de algemene'---ledenvergadering er rekening mee te houden dat in de samenstelling van het bestuurde spreiding over het speelgebied van het Noord-Nederlands Orkest zichtbaar is.---

2.

De benoeming van bestuurders geschiedt uit één of meer voordrachten. Tot het--opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als ten minste --vijfentwintig (25) leden gezamenlijk. De voordracht van het bestuur wordt bij de --oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door ten minste ---vijfentwintig (25) leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het -bestuur worden ingediend. ----------------------

3.

De in lid 2 genoemde voordrachten hebben geen bindend karakter. De algemene--vergadering is steeds vrij in de keus voor benoeming. ------------~-

4.

Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeesteraan. Het kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurderkan meer dan één functie bekleden. -------------------

ArtikeI9-----------------------------1.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en kunnen, behoudens het bepaalde in lid 2, maximaal éénmaal worden herbenoemd voor een -periode van maximaal vier jaar.---------------------

2.

De algemene ledenvergadering kan met een meerderheid van ten minste twee derdenvan de uitgebrachte stemmen besluiten dat in het belang van de vereniging een---
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bestuurslid vaker dan éénmaal wordt herbenoemd voor een periode van maximaal vier jaar. -------------------------------------------------------------3.

Met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel maakt het bestuur een rooster
van aftreden op.-----------------------------------------------------

Artikel10 - Bestuur: defungeren --------------------1.

Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen
onder opgave van redenen.--------------------------------------------

2.

Een besluit tot ontslag kan door de algemene ledenvergadering slechts genomen--worden met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen ineen vergadering. ---------------------------------------------------

3.

Het betrokken bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene --ledenvergadering te verweren. -----------------------------------------

4.

5.

Een bestuurslid defungeert voorts door: -----------------------------------a.

overlijden; -----------------------------------------------------

b.

het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; ------------------------

c.

schriftelijk bedanken;--------------------------------------------

d.

het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging. ---------------------

Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuursleden, berust het bestuur-tijdelijk bij de overblijvende bestuursleden. Ingeval van ontstentenis of belet van alle-bestuursleden, berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door de algemene --------ledenvergadering aan te wijzen personen. ----------------------------------

Artikel 11 - Bestuur: taken-----------------------1.

Elk bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van-de hem opgedragen taak. Tot de taak van een bestuurslid behoren alle bestuurstaken-die niet krachtens de wet of de statuten aan een of meer andere bestuursleden zijn -toebedeeld. -----------------------------

2.

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn -taak te doen uitvoeren door personen of commissies waarvan de leden door hem -wordenbenoemd.---------------------------------------------------

3.

Het bestuur streeft ernaar periodiek overleg te hebben met het bestuur van Stichting-

NNO.-------------------------------------Artikel 12 - Administratie----------------------------------------------1.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles --
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betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uitdeze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoebehorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te -bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging --kunnenwordengekend. --------------------------------------------2.

Het bestuur is verplicht jaarlijks, in ieder geval binnen zes maanden na afloop van het -verenigingsjaar, de balans en de staat van baten en lasten van de vereniging op te -maken en op papier te stellen. ----------------------------------------

3.

Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere-gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.-----------------------

Artikel13 - Goedkeuring bestuursbesluiten ---------------1.

Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene -------ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot hetverkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen, en tot het aangaan vanovereenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar-verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. ---------------------------------------------

2.

Het ontbreken van goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor een besluit als
in lid 1 bedoeld tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de --bestuurderaan.-----------------------------------------------------

3.

Goedkeuring van de algemene ledenvergadering is nodig voor bestuursbesluiten--betreffende:------------------------------------------------------a.

het huren, verhuren, of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of geven vanregistergoederen;---------------------------------------------

b.

het aanhangig maken van rechtsgedingen, met uitzondering van het in rechte-incasseren van geldsvorderingen, het nemen van conservatoire maatregelen enhet optreden in kort gedingen en in belastinggeschillen;

c.

het aangaan van vaststellingsovereenkomsten en compromissen; ------

d.

het aangaan van geldleningen, waaronder niet begrepen het opnemen van geldbinnen de grenzen van een door de algemene ledenvergadering goedgekeurde kredietovereenkomst;

e.

het aanstellen en ontslaan van personeel en het wijzigen van --------------arbeidsovereenkomsten; -----------------------------------------
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f.

in het algemeen al die handelingen waarvan het belang voor de vereniging een door de algemene ledenvergadering bij huishoudelijk reglement vastgesteld --bedrag te boven gaat of handelingen betreffende een onderwerp waarvoor de-algemene ledenvergadering heeft bepaald dat goedkeuring is vereist. -----

4.

Het ontbreken van goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor een besluit als
in lid 3 bedoeld tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de --bestuurder niet aan. -------------------------

5.

Het bestuur dient elk jaar een voor het komend jaar opgesteld activiteitenplan op te-maken, welk activiteitenplan door de algemene ledenvergadering dient te worden -goedgekeurd. -----------------------------

Artikel14 - Vertegenwoordiging---------------------1.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. ----------------

2.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee (2) gezamenlijk"--handelende bestuursleden. -----------------------

3.

Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer bestuursleden
om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. ----

Artikel15 - Bestuur: vergaderingen en besluitvormingl------------1.

Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar of zo dikwijls de voorzitter dit nodig acht dan wel wanneer ten minste twee bestuursleden zulks verzoeken. ------

2.

Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben de in functie zijnde bestuursleden endegenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.------------

3.

Het bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. -----

4.

Het bestuur kan met algemene stemmen van alle bestuursleden ook buiten vergadering
besluiten nemen, mits schriftelijk. --------------------

5.

In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande dp-------bestuursvergaderingen en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. ---

6.

Het bepaalde in artikel 21 lid 4 is van overeenkomstige toepassing in,-------bestuursvergaderingen.------------------------

Artikel 16 - Algemene ledenvergadering: bevoegdheden ------------Aan de algemene ledenvergadering komen binnen de vereniging alle bevoegdheden toe,die niet door de wet of de statuten aan andere organen van de vereniging zijn opgedragen. -
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Artikel17 - Algemene ledenvergadering: bijeenroeping -----------1.

De vereniging houdt ten minste één algemene ledenvergadering per jaar of zoveel meer
als het bestuur wenselijk oordeelt. --------------------

2.

Een vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. ------------

3.

Voorts dient het bestuur een algemene ledenvergadering bijeen te roepen op schriftelijkverzoek van ten minste vijfentwintig (25) leden dan wel een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in de algemeneledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van hetverzoek.-----------------------------Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen deverzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze als bedoeld in lid 4 van dit·--artikel.
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding vande vergadering en het opstellen van de notulen. ----------------

4.

De oproeping tot een vergadering geschiedt schriftelijk. De termijn van oproeping--bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en van de vergaderingniet meegerekend.--------------------------Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. --------

ArtikeI18-Boe~aar·-------------------------Het boekjaar van de vereniging loopt van één augustus tot en met eenendertig juli. ---Artikel19 - Algemene ledenvergadering: jaarvergadering en
1.

kascommissie-----

Jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlengingvan deze termijn met ten hoogste drie maanden door de algemene ledenvergadering op
grond van bijzondere omstandigheden, wordt een algemene ledenvergadering, hiernate noemen: de jaarvergadering, gehouden.

2.

Het bestuur brengt in de jaarvergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten enlasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering voor. Deze stukken-worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of--meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na-verloop van de termijn bedoeld in lid 1 kan ieder lid in rechte vorderen dat het bestuur deze verplichtingen nakomt. ---------------------Het bestuur stelt de in dit lid bedoelde stukken vanaf de oproep voor de in lid 1 ----
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bedoelde algemene vergadering digitaal beschikbaar voor de leden en legt deze --stukken tevens voor de leden ter inzage op het feitelijk adres van de vereniging. --3.

De algemene ledenvergadering benoemtjaarlijks een kascommissie van ten minste-twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoektde stukken als bedoeld in lid 2 en brengt verslag van haar bevindingen uit aan de--algemene ledenvergadering.----------------------

4.

Vereist het onderzoek van de stukken als bedoeld in lid 2 bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een (externe) deskundige laten bijstaan. ---

5.

Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haargevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonenen de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor --raadpleging beschikbaar te stellen.--------------------

6.

De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.------

7.

In verband met goedkeuring van de in lid 2 bedoelde stukken wordt door de algemeneledenvergadering besloten omtrent het verlenen van kwijting aan bestuursleden. ---

8.

Het bestuur is verplicht de in lid 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere----gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.-------------

Artikel 20 - Algemene ledenvergadering: toegang, stemrecht en leiding -----1.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 38 boek 2 Burgerlijk Wetboek hebben-toegang tot de algemene ledenvergaderingen alle leden alsmede degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. --------------------

2.

Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene -ledenvergadering. --------------------------

3.

Stemgerechtigd in de algemene ledenvergadering zijn de leden. Ieder van hen heeft één stem. Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoegemachtigde andere stemgerechtigde te doen uitbrengen. Een stemgerechtigde kanvoor ten hoogste twee stemgerechtigden als gemachtigde optreden. -------

4.

De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of de plaatsvervangende voorzitter of door een, bij ontstentenis van beiden, door het -bestuur aan te wijzen ander bestuurslid.------------------

Artikel 21 - Algemene ledenvergadering: besluitvorming-----------1.

Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de--
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algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig --uitgebrachte stemmen. -----------------------2.

Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij de --algemene ledenvergadering op voorstel van de voorzitter anders beslist. -----Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bijverkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan tweepersonen door niemand van hen de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen is verkregen, dan vindt een nieuwe stemming plaats tussen de twee personen
die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. ------

3.

Indien in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd 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 plaats gehad 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 achtgenomen.

4.

Van het verhandelde in de algemene ledenvergaderingen worden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon notulen opgesteld. ----~

5.

Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de -vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk-~
vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de --voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de
meerderheid van de vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijkof schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door de nieuwestemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ------

Artikel 22 - Geldmiddelen ---------------------1.

2.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: -------------a.

contributies en bijdragen; ----------------------

b.

schenkingen, legaten en erfstellingen; -----------------

c.

opbrengst van belegde middelen;-------------------

d.

alle overige haar toevallende baten.-----------------

Erfstellingen kunnen door het bestuur slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
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boedelbeschrijving. ------------------------Artikel 23 - Statutenwijziging ------------------~~-1.

In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door eenbesluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. --~~~~~~~-

2.

Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een ~-voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste tien dagen voor de-vergadering dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van dedag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt het voorstel aan alle-leden schriftelijk toegezonden. ---------------------

3.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee/derde van de geldiguitgebrachte stemmen. -------------------------

4.

Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is--opgemaakt. Ieder bestuurslid is bevoegd deze akte te doen verlijden. -------

5.

De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de ~--doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het --handelsregister. ---------------------------

Artikel 24 - Ontbinding en vereffening-------------------1.

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene-----ledenvergadering. Het bepaalde in artikel 23 leden 1 en 3 is van overeenkomstige -toepassing. ------------------------------

2.

Na ontbinding van de vereniging geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij bij het
besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars zijn aangewezen.------

3.

De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding, alsmede vanhun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een bestuurslid-worden verlangd. --------------------------

4.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo ---vastgesteld waarbij een eventueel batig liquidatiesaldo dient te worden besteed ten -behoeve van de Stichting NNO of ten behoeve van een instelling die een gelijksoortige doelstelling als de vereniging heeft. ------------------------------

5.

Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot de vereffening vanhaar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze --
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statuten zoveel mogelijk van kracht. ------------------Artikel25 - Fusie of splitsing -------------------~--~
De vereniging kan overgaan tot fusie dan wel splitsing van de vereniging door een besluitvan de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in artikel 23 leden 1 tot en met 4 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel26 - Reglementen ----------------------1.

De algemene ledenvergadering kan ter uitwerking van deze statuten reglementen -vaststellen, wijzigen en opheffen. De algemene ledenvergadering stelt in ieder geval een huishoudelijk reglement vast. --------------------

2.

Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht -~
bevat, noch met deze statuten. ---------------------

3.

Op de vaststelling en wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 23 leden 1 tot en met 4 van overeenkomstige toepassing.---------------~

SLOT-------------------------------------------------------Slotverklaring
vandecomparant·----------------------De comparant, handelend als gemeld, heeft ten slotte nog verklaard: --------1.

dat hij en de partijen bij deze akte tijdig vóór het verlijden van deze akte de gelegenheid
hebben gekregen om kennis te nemen van de inhoud van deze akte; -------

2.

dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van deze akte; en'---------~

3.

dat hij instemt met beperkte voorlezing van deze akte. --------------

Slotverklaring
vandenotaris
----------------------De comparant is mij, notaris, bekend. -------------------WAARVANAKTE-------------------------Deze akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. ----Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke-inhoud van deze akte medegedeeld aan de comparant en heb ik, notaris, de comparant een
toelichting daarop gegeven. Voorts heb ik, notaris, de comparant gewezen op de gevolgendie voor de partijen of één of meer van hen voortvloeien uit de inhoud van deze akte. ----De gedeelten van deze akte die krachtens wet voorgelezen dienen te worden zijn door mij, notaris, voorgelezen aan de comparant. -------------------
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Vervolgens is deze akte onmiddellijk na die beperkte voorlezing ondertekend door de--comparant en onmiddellijk daarna door mij, notaris om veertien uur tweeëntwintig minuten. Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
door mij, mr. Rolina Thecla Voorintholt,
kandidaat-notaris, als waarnemer van mr.
Ate Willem Bijlsma, notaris te Groningen, op
heden, acht december tweeduizend
zeventien.

