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Dossier 42266 

Annex aantal: * 

 

STATUTENWIJZIGING (226) 

Heden, *, verscheen voor mij, mr. Marcel Rompes, notaris te Nieuwer-

kerk aan den IJssel, plaats van vestiging Zuidplas: 

* 

De verschenen persoon verklaarde: 

1.   Op een januari negentienhonderd vijf en tachtig is opgericht de ver-

eniging: Nederlandse Vereniging van liefhebbers van kuipplan-

ten, statutair gevestigd te Kerkdriel, kantoorhoudende te 5151 ZX 

Drunen, Kastanjelaan-West 156, ingeschreven in het handelsregister 

onder dossiernummer 40157127, hierna ook te noemen: vereniging.  

 De statuten van de vereniging zijn het laatst vastgelegd in de akte 

van statutenwijziging, op een en twintig augustus tweeduizend een 

verleden voor mr. D.W. Weijmans, notaris te Eindhoven. 

2.   De algemene ledenvergadering van de vereniging heeft blijkens de 

aan deze minuut gehechte notulen, conform de bepalingen van de 

statuten en de wet, in haar vergadering van * besloten de statuten te 

wijzigen en deze gewijzigde statuten te doen vastleggen in een nota-

riële akte. 

3.   De verschenen persoon is gemachtigd door de algemene vergadering 

van de vereniging tot het doen verlijden van deze akte, welke mach-

tiging voor zover nodig is bekrachtigd door het bestuur van de ver-

eniging, hetgeen blijkt uit voormelde notulen. 

4.   Ter uitvoering van het vorenstaande worden bij deze de gewijzigde 

statuten in een notariële akte vastgelegd teneinde deze in werking te 

doen treden, welke statuten ingevolge gemeld besluit thans luiden als 

volgt: 

STATUTEN:  
Naam en zetel 

Artikel 1 

1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Kuipplantenvereniging. 

2. Zij heeft haar zetel te Alphen aan den Rijn. 

Duur 

Artikel 2 

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Doel 

Artikel 3 

1. Het doel van de vereniging is het verbreden van de kennis over 

kuipplanten alsmede het zorg dragen voor de instandhouding en de 

bevordering van de cultuur van kuipplanten. 
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2. Zij tracht dit doel te bereiken door: 

 a.  het bij elkaar brengen van mensen die interesse hebben in kuip-

planten en/of deze in bezit hebben; 

 b.  het adviseren over het kweken en aanschaffen van en omgaan 

met kuipplanten; 

 c.  het uitgeven van een tijdschrift; 

 d.  het (doen) uitgeven van andere publicaties op het gebied van 

kuipplanten; 

 e.  het bevorderen van contacten tussen de leden van de vereniging; 

 f.  het bevorderen van studies op het gebied van kuipplanten; 

 g.  samenwerking in enige vorm met botanische tuinen en kwekers 

van kuipplanten; 

 h.  het geven van voorlichting, het houden van tentoonstellingen en 

het organiseren van excursies; 

 i.  het al dan niet tegen betaling ter beschikking stellen van zaden 

en planten; 

 j.  alle andere wettige middelen die het doel bevorderen. 

Inrichting regionale afdelingen 

Artikel 4 

De vereniging kent regionale afdelingen.  

De afdelingen worden nader geregeld in artikel 11. 

Lidmaatschap 

Artikel 5 

1. De vereniging kent de navolgende leden: 

 a.  gewone leden: natuurlijke personen; 

 b.  leden van verdienste; 

 c.  ereleden; 

 d.  bijzondere leden: rechtspersonen, groeperingen of instellingen. 

 Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde re-

glementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden 

daaronder de gewone zowel als de leden van verdienste, ereleden en 

bijzondere leden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of 

kennelijk anders is bedoeld. 

2. Het bestuur beslist op het verzoek tot toelating tot het lidmaatschap. 

Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergade-

ring alsnog tot toelating besluiten. 

3. Leden van verdienste en ereleden zijn leden die door de algemene 

vergadering als zodanig zijn benoemd.  

4. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of 

door erfopvolging worden verkregen. 

Artikel 6 

1. Het lidmaatschap eindigt door: 
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 a.  overlijden van het lid; 

 b.  opzegging door het lid; 

 c.  opzegging door de vereniging; 

 d.  ontzetting. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient ten minste vier 

weken voor het einde van een kalenderjaar schriftelijk aan het be-

stuur te geschieden. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsge-

vonden loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende 

kalenderjaar.  

Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk wanneer redelijkerwijs niet 

van het lid verwacht kan worden het lidmaatschap te laten voortdu-

ren. 

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging wordt door 

het bestuur gedaan 

 a.  wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten 

die in deze statuten aan het lidmaatschap worden gesteld; 

 b.  wanneer redelijkerwijs niet van de vereniging verwacht kan 

worden het lidmaatschap te laten voortduren;  

 c.  wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aan-

gemaand op één juni niet volledig aan zijn verplichtingen jegens 

de vereniging over het lopende kalenderjaar heeft voldaan. 

 De opzegging geschiedt schriftelijk met opgave van de reden. 

Het lidmaatschap eindigt aan het einde van de maand waarin de situ-

atie die de aanleiding vormde voor de opzegging zich voordoet.  

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken 

wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten 

van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze be-

nadeelt.   

Ontzetting geschiedt door het bestuur. Het lid wordt ten spoedigste 

schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis ge-

steld. Het lid kan binnen één maand na ontvangst van de kennisge-

ving van het besluit daartegen in beroep gaan bij de algemene leden-

vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is 

het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht. 

Geldmiddelen en contributies 

Artikel 7 

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

 a.  contributies van de leden; 

 b.  baten uit evenementen en entreegelden; 

 c.  subsidies, giften, erfstellingen, legaten en andere inkomsten. 

 De algemene vergadering beslist over aanvaarding. 

Erfstellingen kunnen uitsluitend beneficiair worden aanvaard. 
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2. Gewone leden en leden van verdienste zijn jaarlijks gehouden tot het 

betalen van een contributie die door de algemene vergadering wordt 

vastgesteld. 

Bijzondere leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een con-

tributie die door de algemene vergadering wordt vastgesteld, tenzij 

zij van het betalen van contributie zijn vrijgesteld. 

3. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van een contributie. 

4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt 

blijft niettemin de contributie voor het gehele kalenderjaar verschul-

digd. 

Bestuur 

Artikel 8 

1. Het bestuur wordt uit de leden van de vereniging benoemd. 

2. Minderjarige leden en bijzondere leden zijn niet benoembaar.  

3. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste een zodanig 

aantal leden als er regionale afdelingen zijn, vermeerderd met drie. 

4. Het bestuur van een regionale afdeling heeft het recht van voordracht 

van een lid uit hun afdeling.  

5. De benoeming geschiedt door de algemene vergadering.  

6. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar. 

Onder een jaar wordt verstaan de periode tussen twee opeenvolgende 

jaarlijkse algemene vergaderingen. 

7. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt 

rooster van aftreden. 

Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is eenmaal herbe-

noembaar. 

8. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering on-

der opgave van redenen worden geschorst of ontslagen. 

De algemene vergadering besluit tot schorsing of ontslag met een 

meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen. 

Het geschorste bestuurslid heeft toegang tot de algemene vergade-

ring waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd 

daarover het woord te voeren. 

9. De schorsing eindigt wanneer de algemene vergadering niet binnen 

drie maanden tot ontslag heeft besloten. 

10. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast. 

11. De voorzitter wordt in functie benoemd. 

12. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmees-

ter aan.  

13. Indien het aantal bestuursleden beneden het in het derde lid vermelde 

minimum is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is ver-
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plicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen 

waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt. 

Artikel 9  

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 

2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ver-

gadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten 

tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en 

tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als 

borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 

maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander 

verbindt. 

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid onderdelen 

van haar taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden 

door het bestuur worden benoemd en ontslagen. 

Artikel 10  

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet 

niet anders voortvloeit. 

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzit-

ter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de se-

cretaris tezamen met de penningmeester. 

3. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft 

met een of meer bestuurders kan de algemene vergadering een of 

meer personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen. 

Regionale afdelingen 

Artikel 11  

1. De algemene vergadering stelt per door de vereniging aan te wijzen 

regio een afdeling in en heft deze na een daartoe strekkend voorstel 

van de regionale afdeling ook weer op. 

2. Regionale afdelingen kunnen zelf al dan niet rechtspersoon zijn. 

3. De statuten of reglementen van een regionale afdeling mogen niet in 

strijd zijn met de statuten van de vereniging. 

Algemene vergadering  

Artikel 12  

1. Een algemene vergadering wordt gehouden in de gemeente die het 

bestuur voorstelt. 

2. Jaarlijks wordt ten minste een algemene vergadering gehouden.  

Artikel 13  

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet ge-

schorst zijn (onverminderd het in artikel 8 bepaalde) en degenen die 

daartoe door het bestuur of de algemene vergadering zijn uitgeno-

digd. 
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2. Stemgerechtigd zijn gewone leden, leden van verdienste, ereleden en 

bijzondere leden. 

3. In de algemene vergadering heeft ieder stemgerechtigd lid een stem. 

4. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schrif-

telijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.  

Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevol-

machtigde optreden. 

Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht is voldaan als de 

volmacht elektronisch is vastgelegd. 

5. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algeme-

ne vergadering worden gehouden. 

6. Alle besluiten waarvoor bij wet of bij deze statuten geen grotere 

meerderheid is voorgeschreven worden genomen bij volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.  

Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot. 

Indien bij verkiezing tussen meer dan twee  personen door niemand 

een volstrekte meerderheid is verkregen wordt herstemd tussen de 

twee personen die het grootste aantal stemmen kregen. 

Artikel 14 

1. Algemene vergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo 

dikwijls het bestuur dat wenselijk oordeelt of daartoe op grond van 

de wet verplicht is.  

2. Op schriftelijk verzoek aan het bestuur van tenminste een tiende ge-

deelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het 

bijeenroepen van een algemene vergadering, te houden binnen vier 

weken na indiening van het verzoek.   

3. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt ge-

geven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op 

de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of 

bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging geves-

tigd is veelgelezen dagblad.  

De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten 

met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.  

4. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek bedoeld in lid 2 

wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd.  

5. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door 

schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigde leden op een ter-

mijn van tenminste zeven dagen.  

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.  

6. Indien een lid daarmee instemt kan de bijeenroeping geschieden door 

een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceer-
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baar bericht aan het adres dat het lid voor dat doel bekend heeft ge-

maakt. 

Artikel 15 

1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter of, bij 

diens afwezigheid, door de vice-voorzitter of het in jaren oudste 

aanwezige bestuurslid. 

Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf 

in haar leiding. 

2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oor-

deel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. 

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een besluit van de algemene ver-

gadering ter zake van een mondeling gedaan voorstel. 

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de 

voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stem-

ming plaats indien de meerderheid van de vergadering dat wenst, dan 

wel indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schrifte-

lijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.  

Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oor-

spronkelijke stemming. 

3. Van het ter algemene vergadering verhandelde houdt de secretaris of 

een door de voorzitter aangewezen persoon notulen.  

De notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ver-

gadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de 

secretaris ondertekend.  

Jaarverslag en begroting 

Artikel 16  

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 

2. Jaarlijks wordt tenminste een algemene vergadering gehouden en 

wel, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene le-

denvergadering, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.  

In deze vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de 

gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het 

bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelich-

ting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.  

In dezelfde algemene vergadering presenteert het bestuur de begro-

ting voor het volgende boekjaar. 

3. In deze vergadering wordt tevens behandeld de kwijting (decharge) 

van de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar 

gevoerde beleid en bestuur. 

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van ten-

minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De 
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commissie onderzoekt de jaarstukken en brengt aan de algemene 

vergadering verslag uit van haar bevindingen.  

5. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar on-

derzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar 

desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden 

en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging be-

schikbaar te stellen. 

Statutenwijziging 

Artikel 17 

1. In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden aange-

bracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is 

opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten 

zal worden voorgesteld.  

De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt 

tenminste zeven dagen. 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling 

van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan moeten dat 

voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgeno-

men, ten minste veertien dagen voor de vergadering ter kennis bren-

gen aan de leden.  

3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing indien in de 

algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoor-

digd zijn en het besluit tot wijziging van de statuten met algemene 

stemmen wordt genomen.  

4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van de 

uitgebrachte stemmen.  

5. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële 

akte is opgemaakt. 

6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijzi-

ging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van het 

handelsregister.         

Ontbinding en vereffening 

Artikel 18 

1. Het bepaalde in de leden 1, 2, 3 en 4 van artikel 17 is van overeen-

komstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot 

ontbinding van de vereniging. 

2. Van de ontbinding wordt opgaaf gedaan aan het handelsregister.  

3. De algemene vergadering stelt in het besluit tot ontbinding de be-

stemming vast voor het batig saldo en wel zo veel mogelijk in over-

eenstemming met het doel van de vereniging. 

4. De vereffening geschiedt door het bestuur. 
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5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit 

voor de vereffening van haar vermogen nodig is. 

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zo-

veel mogelijk van kracht. 

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten 

aan haar naam worden toegevoegd “in liquidatie”.  

6. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffe-

naar bekende baten meer aanwezig zijn.  

7. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden 

vereniging blijven bewaard gedurende tien jaren na afloop van de 

vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zoda-

nig is aangewezen. 

Reglementen 

Artikel 19 

1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen 

en wijzigen waarin onderwerpen worden geregeld waarin deze statu-

ten niet of niet volledig voorzien. 

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de 

wet of met deze statuten. 

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het 

bepaalde in artikel 17, leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepas-

sing.  

Slotbepaling 

Artikel 20 

Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door 

de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.  

VOLMACHT AANVULLING EN/OF RECTIFICATIE  

De vereniging geeft bij deze volmacht aan diegenen die ten tijde van het 

gebruik maken van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van notaris 

mr. M. Rompes, tot het doen verlijden van een eventueel benodigde akte 

van aanvulling en/of rectificatie, een en ander met de bevoegdheid de 

volmacht aan een ander te verlenen (substitutie), welke substitutie ook 

verleend kan worden in alle andere gevallen dan die, genoemd in artikel 

3:64 Burgerlijk Wetboek. 

Verklaringen Wet op het notarisambt  
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en diens identiteit heb ik, 

notaris, vastgesteld aan de hand van voormeld daartoe door de wet voor-

geschreven document. 

Vóór het verlijden van deze akte is door mij, notaris, tijdig gelegenheid 

gegeven om van de inhoud van de akte kennis te nemen en is gewezen op 

de gevolgen die uit de inhoud van deze akte voortvloeien. 
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De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van deze akte ken-

nis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorle-

zing van deze akte geen prijs te stellen. 

Waarvan akte in minuut is verleden te NIEUWERKERK AAN DEN 

IJSSEL op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.  

Na onder meer mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en de 

toelichting daarop aan de verschenen persoon, is deze akte onmiddellijk, 

na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en mij, notaris, on-

dertekend.  


