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Statutenwijziging 

Akte d.d. 1 1 december 2015 

INLEIDING  

De comparant verklaarde vooraf als volgt:  

a. De vereniging Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Reinigings- en 

Afvalmanagement, gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende te 6811 KS 

Arnhem, Nieuwe Stationsstraat 10, is ingeschreven in het — 

handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40530962. 

De vereniging werd opgericht op vier september negentienhonderd en 

zeven.

 

b. De statuten van de vereniging werden laatstelijk gewijzigd bij akte 

verleden op zeven april tweeduizend elf voor mij, notaris.

 

c. In de Algemene Ledenvergadering, gehouden te Apeldoorn op drie 

december tweeduizend vijftien, werd besloten tot een algehele 

wijziging van de statuten van de vereniging. Hij, comparant, is in 

hoedanigheid van directeur van de vereniging ingevolge artikel 21 lid 4 

van de statuten bevoegd de wijziging van de statuten bij notariële 

akte te effectueren.  

STATUTENWIJZIGING  

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparant dat de statuten 

van de vereniging voortaan luiden als volgt: 

Artikel 1 Naam en 

zetel  

l.  De naam van de vereniging luidt: Koninklijke Nederlandse 

Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement.

 

2.  Zij heeft haar zetel te Arnhem.  

Artikel 2 

Doel  

1. De vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen en het 

verlenen van diensten aan haar leden ter bevordering van een 

doelmatig en duurzaam gemeentelijk afvalbeheer en reiniging openbare 

ruimte, met als belangrijkste voorwaarde dat dit geschiedt binnen in 

Nederland geldende milieudoelstellingen, met een transparant 



kostenbeeld en een evenwicht tussen milieu, kosten en serviceniveau.

 

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:  

a. het verrichten en doen verrichten van onderzoek en studies;  

b. het geven van voorlichting, onder andere betreffende het gedrag 

van het publiek op het gebied van de doelstellingen;

 

c. het houden van algemene bijeenkomsten en het stimuleren van-

regiobijeenkomsten ter behandeling van onderwerpen betreffende 

de onder artikel 2, lid 1, genoemde doelen;  

d. het doen uitgeven van een vakblad;  

e. het instellen van bedrijvengroepen, commissies en werkgroepen; 

 het doen organiseren van regionale, thematische en/of 

sectorale bijeenkomsten;

 

g. het doen organiseren van vakopleidingen en cursussen;  

h. het onderhouden van betrekkingen met organisaties en 

deskundigen op het werkterrein van de vereniging in binnen- en 

buitenland.;—  

i. het toekennen van prijzen als blijk van verdienste of als 

aanmoedigingsprijs voor personen, instellingen, groeperingen of

dergelijke voor bijzondere prestaties in het kader van de———— 

doelstellingen van de vereniging;

 

j. het houden of doen houden van themadagen, tentoonstellingen, 

demonstraties en voordrachten;

 

k. het in het belang van de leden doen blijken van haar inzichten,

waar zulks nuttig of nodig kan worden geacht;

 

1. het geven van adviezen aan overheids- en andere organisaties en— 

het innemen van en doen blijken van standpunten namens haar 

leden;  

m. het samenwerken met andere organisaties en groeperingen ten

aanzien van gemeenschappelijke belangen;

 

n. het benutten van alle andere wettige middelen, die het doel van de 

vereniging kunnen bevorderen.

 

3. De vereniging heeft bij haar werkzaamheden en doeleinden geen— 

winstoogmerk.— 



Artikel 3

 

Lidmaatschap  

1. Leden zijn rechtspersonen als bedoeld in artikel 4 die op hun verzoek zijn 

toegelaten als lid van de vereniging.  

2. Tevens kent de vereniging buitengewone leden. Buitengewone leden— 

hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of— 

krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.  

3. Op het verzoek tot toelating als lid of als buitengewoon lid beslist het 

bestuur. Het bestuur doet van het besluit kennisgeving aan de Algemene 

Ledenvergadering; het niet toelaten wordt met redenen omkleed. Bij 

niettoelating door het bestuur kan de Algemene Ledenvergadering alsnog 

tot toelating besluiten.  

4. De rechten en verplichtingen van de leden en van de buitengewone leden 

kunnen bij huishoudelijk reglement nader worden geregeld.  

Artikel 4 

Leden  

1. Als lid van de vereniging kunnen worden toegelaten gemeenten, 

samenwerkingsverbanden van gemeenten en door publiekrechtelijk 

organen gedomineerde bedrijven die:

 

a. beleids- en regietaken op het gebied van afvalbeheer en/of 

reiniging van de openbare ruimte uitvoeren;

 

b. en/of zich vanuit de gemeentelijke zorgplicht bezighouden met 

uitvoerende activiteiten op het gebied van afvalbeheer en/of 

reiniging van de openbare ruimte.

 

2. Gedomineerde bedrijven zijn privaatrechtelijke rechtspersonen waarin de 

volledige zeggenschap berust bij, dan wel de aandelen worden gehouden 

door, een gemeente of een gemeentelijk samenwerkingsverband of bij 

een andere publiekrechtelijke rechtspersoon of waarvan de aandelen 

voor meer dan vijftig procent (50 %) direct door een publiekrechtelijk 

rechtspersoon worden gehouden.

 

Artikel 5 

Buitengewone leden  

l. Buitengewone leden zijn rechtspersonen of natuurlijke personen.  

2. Als buitengewoon lid kunnen naar het oordeel van het bestuur worden 

toegelaten die natuurlijke personen en rechtspersonen die zich, anders 



dan in de zin van artikel 4, bezig houden met activiteiten op het gebied 

van beleid, uitvoering, scholing en/of opleiding, advies of toelevering 

op het gebied van afval en/of reiniging of daar op enige andere manier 

betrokken zijn of zijn geweest.

 

3. Buitengewone leden hebben het recht aan alle activiteiten van de 

vereniging deel te nemen, waaronder het bijwonen van Algemene 

Ledenvergaderingen en het recht daarin het woord te voeren. De

 

Algemene Ledenvergadering kan echter van geval tot geval besluiten de 

buitengewone leden de toegang tot de Algemene Ledenvergadering 

geheel of gedeeltelijk te ontzeggen. Buitengewone leden hebben 

geen stemrecht.

 

Artikel 6 

Ereleden en leden van verdienste  

Aan een natuurlijk persoon kan op voordracht van het bestuur door de 

Algemene Ledenvergadering het predicaat erelid of lid van verdienste worden 

toegekend; zij zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie.

Artikel 7

 

Schorsing  

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste zes 

maanden in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn 

lidmaatschapsverplichting of gedurende meer dan zes maanden in gebreke is— 

gebleven aan die verplichting te voldoen of door handelingen of gedragingen— 

het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.  

Gedurende de periode van schorsing kunnen door het betreffende lid de aan het 

lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend; het lid blijft 

gehouden de verplichtingen welke op hem rusten na te komen.

 

Artikel 8 

Jaarlijkse contributie —  

De leden en buitengewone leden zijn gehouden tot het betalen van een— 

jaarlijkse contributie, waarvan het bedrag door de Algemene Ledenvergadering 

wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een 

verschillende contributie betalen. 

Artikel 9  

Beëindiging lidmaatscha  

1. Het lidmaatschap eindigt:  

a. door opzegging door het lid.  

b. door opzegging namens de vereniging;  



c. door een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, te nemen door

het bestuur dan wel bij beroep door de Algemene——  

Ledenvergadering;  

d. door ontbinding of faillissement van een lid.  

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden 

tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk aan het bestuur 

gerichten met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier 

maanden. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het 

lidmaatschap door opzegging mogelijk:

 

a. Indien redelijkerwijs 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. Het besluit is alsdan 

niet op hem van toepassing. Deze bevoegdheid tot opzegging 

wordt het lid echter ontzegd indien het een besluit betreft tot 

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, tot 

fusie of tot splitsing.

 

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het 

lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende 

boekjaar.  

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts 

geschieden tegen het einde van een boekjaar dan wel onmiddellijk indien 

een lid ophoudt te voldoen aan de vereisten door de statuten aan het 

lidmaatschap gesteld of indien van de vereniging redelijkerwijs niet 

gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 

De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en 

met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier maanden.

 

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap 

door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.  

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer 

een lid in strijd met de statuten, een reglement of besluiten van de 

vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze 

benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het 

betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van 



redenen, in kennis stelt. De— betrokkene is bevoegd binnen een maand 

na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de 

Algemene Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en 

hangende het beroep is het lid geschorst. De Algemene Ledenvergadering 

kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, 

genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het 

aantal uitgebrachte stemmen.  

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft 

niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 

6. Met het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging zijn van  

- 6 - 

rechtswege tevens alle functies beëindigd, die het lid of de 

vertegenwoordiger van het lid binnen of namens de vereniging bekleedt, 

met dien verstande dat het bestuur bevoegd is deze persoon te verzoeken 

zijn werkzaamheden ten behoeve van de vereniging voor beperkte tijd 

voort te zetten.  

Artikel 10 Einde van de 

rechten en verplichtingen van de buitengewone leden  

1. De rechten en verplichtingen van een buitengewoon lid kunnen van de 

zijde van de vereniging te allen tijde met inachtneming van een— 

opzegtermijn van vier weken door opzegging worden beëindigd en 

van de zijde van het lid met inachtneming van een opzegtermijn van vier 

maanden. De jaarlijkse bijdrage over het lopende boekjaar blijft voor 

het— geheel verschuldigd.

 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door of namens het 

bestuur.— Artikel 1 1

 

Het bestuur—
 

1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter en ten minste vier en ten hoogste

negen leden en omvat in de regel in totaal een oneven aantal leden.— 2.

 De leden van het bestuur worden door de Algemene 

Ledenvergadering— benoemd uit de kring van personen die, al dan niet in 

hoedanigheid van bestuurder of toezichthouder, werkzaam zijn bij een lid. De 



voorzitter— kan worden benoemd van buiten die kring.

 

3. De bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. 

De voorzitter van het bestuur wordt door de Algemene Ledenvergadering 

in functie benoemd.  

4. Voor de benoeming van een bestuurslid stelt het bestuur uiterlijk 

veertiendagen voor de Algemene Ledenvergadering waarin de benoeming 

is-— geagendeerd één kandidaat. Andere kandidaatstellingen kunnen 

tot de aanvang van de vergadering worden ingediend bij het bestuur, 

mits voorzien van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat en 

schriftelijk ondersteund door ten minste tien leden.

 

5. Bestuursleden worden benoemd voor een zittingsperiode van vier jaar.— 

Zij zijn eenmaal direct herbenoembaar.

 

6. In vacatures in het bestuur wordt op de eerstvolgende Algemene 

Ledenvergadering voorzien.  

7. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de  

Algemene Ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake  

van schorsing of ontslag besluit de Algemene Ledenvergadering met een 

gewone meerderheid. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid 

in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering niet tot zijn ontslag 

wordt besloten, eindigt de schorsing.

 

8. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de 

Algemene Ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij 

door een raadsman doen bijstaan.  

9. Onverminderd het bepaalde in artikel 9, lid 6, eindigt het lidmaatschap 

van het bestuur voorts door: 

a. het bedanken als bestuurslid; 

b. het verlies van de in lid 2 bedoelde kwaliteit, met dien verstande 

dat het betreffende bestuurslid aftreedt in de eerstvolgende 

Algemene Ledenvergadering. 

Artikel 12 Bestuurstaken en vertegenwoordiging 

l . Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Indien het aantal 

bestuursleden beneden vijf is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het 

is echter verplicht om bij de eerstvolgende Algemene 

Ledenvergadering te zorgen dat de voorziening in de open plaatsen aan 

de orde komt. 



2. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene 

Ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van 

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van 

registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de 

vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich 

voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld 

van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door 

en tegen derden een beroep worden gedaan. 

3 Onverminderd het in de laatste volzin van lid 2 van dit artikel bepaalde, wordt 

de vereniging vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door de 

voorzitter tezamen met een ander bestuurslid en door de voorzitter 

tezamen met de directeur. 

4. De directeur vertegenwoordigt de vereniging indien hem daartoe 

mandaat is verleend bij een besluit van het bestuur, waarvan dient te 

blijken uit het handelsregister. 

Artikel 13 

Algemene Ledenvergadering 
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l. Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle

bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn 

opgedragen.

 

2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een Algemene

Ledenvergadering gehouden. In deze vergadering komen onder meer aan 

de orde: —  

a. de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 18 lid 1 ;  

b. het verlenen van kwijting aan het bestuur;  

c. voorziening in eventuele vacatures;  

d. voorstellen van het bestuur of leden, aangekondigd bij de

oproeping voor de vergadering.  

Andere Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het 

bestuur dit wenselijk oordeelt. In ieder geval zal het bestuur nog een 

Algemene Ledenvergadering bijeen roepen die gehouden dient te worden 

voor het eind van elk boekjaar, waarbij de begroting voor het komende 



jaar zal worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 lid 

3.  

3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek -onder opgave van de te——

— behandelen onderwerpen- van ten minste een zodanig aantal leden 

als— bevoegd is tot het uitbrengen van één/twintigste gedeelte van de 

stemmen in de Algemene Ledenvergadering verplicht tot het 

bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering op een termijn van 

niet langer dan vier— weken. Indien aan het verzoek binnen veertien 

dagen na ontvangst geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers 

zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig 

artikel 14.  

4. De Algemene Ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, 

bij diens afwezigheid, door de vicevoorzitter. Zijn geen 

bestuursleden— aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar 

leiding.— 5. Van het ter Algemene Ledenvergadering 

verhandelde worden notulen gehouden door een door de voorzitter 

aangewezen persoon. Deze notulen worden onder verantwoordelijkheid 

van het bestuur opgesteld en worden in dezelfde of in de eerstvolgende 

Algemene Ledenvergadering— vastgesteld en ten blijke daarvan 

door de voorzitter van die vergadering ondertekend.

 

Artikel 14 

Bijeenroeping Algemene Ledenvergadering  

1. De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeen geroepen door het— 

 
bestuur met inachtneming van een termijn van acht dagen. De 

bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden en buitengewone leden te 

zenden schriftelijke mededeling.  

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, 

alsmede de plaats en het tijdstip van de vergadering, 

onverminderd het bepaalde in artikel 21.

 

Artikel 15 Toegang 

en stemrecht  

1. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben de bestuursleden, de 

vertegenwoordigers van leden en buitengewone leden die rechtspersoon 

zijn, ereleden, leden van verdienste, en buitengewone leden die 

natuurlijk persoon zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 3.

 

Geen toegang hebben (vertegenwoordigers van) geschorste leden en 

buitengewone leden, alsmede geschorste bestuursleden. Een geschorst 



(bestuurs)lid heeft echter toegang tot de Algemene Ledenvergadering 

waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover 

het woord te voeren.

 

Een ter vergadering aanwezige vertegenwoordiger van een lid dient ten 

genoegen van de voorzitter van de Algemene Ledenvergadering zijn 

veflegenwoordigingsbevoegdheid aan te tonen. Deze bevoegdheid kan op 

volmacht berusten.  

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de 

Algemene Ledenvergadering.

 

3. Ieder lid heeft één stem.  

4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander 

lid doen uitbrengen.

 

5. Stemming over zaken geschiedt bij hand opsteken, stemming over 

personen geschiedt schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij 

acclamatie is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van de 

voorzitter.  

6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover deze 

statuten of het huishoudelijk reglement niet anders bepalen. Bij 

staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn 

verworpen.  

7. Bij stemming over personen is diegene gekozen, die de volstrekte 

meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien 

niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede 

stemming gehouden tussen de personen, die het grootste en het op één 

na grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is 

diegene gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid 

der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede 

stemming de stemmen staken, beslist het lot.

 

8. Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte 

stemmen, zodat bij schriftelijke stemming niet in aanmerking komen 

blanco uitgebrachte stemmen of stemmen door middel van ondertekende 

stembriefjes.  

9. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een 

besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het 

uitspreken van dit oordeel, de juistheid daarvan wordt betwist, 



vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de 

vergadering dit-verlangt of, indien de oorspronkelijke stemming niet 

hoofdelijk of— schriftelijk geschiedde, wanneer een stemgerechtigde 

aanwezige dit verlangt. Door deze nieuw stemming vervallen de 

rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 

Artikel 16 

Bureau

 

1. De vereniging wordt ondersteund door een bureau dat wordt geleid door 

de directeur.

 

2. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur——

— worden geregeld in een directiereglement, vast te stellen door het 

bestuur.

 

Artikel 17 Regio's. 

bedrijvengroepen. commissies. werkgroepen  

De vereniging kent regio's, bedrijvengroepen, commissies en werkgroepen. 

Het huishoudelijk reglement regelt hun samenstelling, taken en bevoegdheden. 

Artikel 18

 

Jaarlijks verslag, begroting en rekening en verantwoording  

1. In de Algemene Ledenvergadering, bedoeld in artikel 13 lid 2, wordt 

door het bestuur, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening 

en verantwoording gedaan betreffende het afgelopen boekjaar.  

2. Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van 

elk jaar.  

3. In een andere Algemene Ledenvergadering, te houden vé6r het eind van 

elk boekjaar, wordt door het bestuur voor het eerstvolgende boekjaar 

eenbegroting ter goedkeuring voorgelegd.
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4. Bij de rekening en verantwoording van het bestuur wordt een 

accountantsverklaring als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek gevoegd.  



5. Jaarlijks legt het bestuur rekening en verantwoording af voor het door 

haar gevoerde bestuur door middel van een jaarverslag en 

jaarrekening, waarna de Algemene Ledenvergadering kan besluiten tot 

kwijting aan de bestuurders.  

Artikel 19 

Geldmiddelen  

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies, bijdragen en 

andere baten. 

Artikel 20  

Huishoudelijk reglement  

De Algemene Ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, dat niet 

in strijd mag zijn met de wet en deze statuten. 

Artikel 21  

Wijziging van statuten  

l . Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben op voorstel van het 

bestuur of op voorstel van één/twintigste deel van de leden, door een 

besluit 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 vijftien dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat 

voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op 

een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na 

de afloop van de dag waarop de vergadering werd gehouden.

 

3. Tot wijziging van de statuten kan door de Algemene Ledenvergadering 

slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste 

twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

 

4, leder van de bestuursleden en de directeur van het bureau is bevoegd de 

akte van statutenwijziging te doen verlijden.  

Artikel 22 Ontbinding

 

1.  De vereniging kan worden ontbonden indien daartoe, op voorstel van het 

bestuur of van ten minste een/twintigste van het aantal leden, volgens de  
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procedure zoals vermeld in artikel 21, lid 3 van de statuten, wordt 

besloten.

 

2. Bij ontbinding van de vereniging zal haar batig saldo na vereffening ter 

beschikking komen aan een of meer door de algemene vergadering aan 

te wijzen publiekrechtelijke lichamen, tenzij de vergadering die tot 

ontbinding heeft besloten een andere bestemming aan het batige 

saldo heeft gegeven.  

SLOT 

De comparant is mij, notaris, bekend.  

WAARVAN AKTE, 

is opgemaakt en verleden te Arnhem ten tijde in het hoofd dezer gemeld. 

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de 

comparant, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van de akte te 

hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing daarvan in te 

stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend 

door de comparant en mij, notaris.

 

(Volgt ondertekening door comparant en notaris) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

 


