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STATUTENWIJZIGING
Roosevelt's All Student Association

Annex: notulen

Op tien juli tweeduizend zeventien verscheen voor mij, mr. Marcellinus 
Henricus Antonius Maria Oonk, notaris te Vlissingen:
1. mevrouw Kirsten Christina Johanna KAPTEIJNS, geboren te Breda op 

achttien februari negentienhonderdvijfennegentig, wonende te 4331 CV 
Middelburg, Bagijnhof 14 A, houder van paspoort met kenmerk NS9032681, 
afgegeven te Middelburg op zeven juli tweeduizend zestien, ongehuwd en 
niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap;

2. de heer Amir PLIEV, geboren te Nazran, Rusland op elf juni 
negentienhonderdvijfennegentig, wonende te 4331 CT Middelburg, Bagijnhof 
7 A, houder van identiteitskaart met kenmerk NLD94463134, afgegeven te 
Zwolle op zeven augustus tweeduizend dertien, ongehuwd en niet 
geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap;

3. de heer Daniël Gerardus Franciscus VAN HEMERT, geboren te 
Leeuwarden op één augustus negentienhonderdvijfennegentig, wonende te 
4333 AZ Middelburg, Jacob Roggeveenhof 44, houder van rijbewijs met 
kenmerk 4499679216, afgegeven te Middelburg op zevenentwintig oktober 
tweeduizend veertien, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin 
van het geregistreerd partnerschap;

te dezen handelende als gezamenlijk bevoegd bestuurders van de in de 
gemeente Middelburg gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: 
ROOSEVELT'S ALL STUDENT ASSOCIATION, kantoorhoudende te 4331 CD 
Middelburg, Lange Noordstraat 2, ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 22056506.
CONSIDERANS
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:
In de ledenvergadering van de in de gemeente Middelburg gevestigde vereniging 
met volledige rechtsbevoegdheid: ROOSEVELT'S ALL STUDENT 
ASSOCIATION, kantoorhoudende te 4331 CD Middelburg, Lange Noordstraat 2, 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 22056506, gehouden in de gemeente Middelburg op zestien mei 
tweeduizend zeventien, is besloten de statuten van gemelde vereniging te 
wijzigen.
De vergadering, waarin dit besluit werd genomen, is bijeengeroepen met 
inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften voor vergaderingen, 
waarin voorstellen tot statutenwijziging worden genomen.
Het besluit tot wijziging der statuten werd genomen met meer dan twee/derde 
deel van de uitgebrachte stemmen.
De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister gehouden bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 22056506.
STATUTENWIJZIGING
Ter uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de 
comparanten, handelende als gemeld, bij deze de statuten van de vereniging: 
Roosevelt's All Student Association als volgt te wijzigen zodat de gehele tekst 
van de statuten luidt als volgt:
STATUTEN
Begripsbepalingen.
In deze statuten wordt verstaan onder:
- Bestuur:

het bestuur van de Vereniging;
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- Jaarrekening:
de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de 
Vereniging;

- Schriftelijk:
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar 
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op 
schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender 
met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

- Statuten:
de statuten van de Vereniging, zoals die van tijd tot tijd zullen 
luiden;

- Vereniging:
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.

Naam, Zetel en Duur
Artikel 1
1. De vereniging is genaamd: Roosevelt's All Student Association.

Haar verkorte naam zal luiden: R.A.S.A.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Middelburg.
3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
Doel
Artikel 2
1 De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van allen die 

studeren aan University College Roosevelt te Middelburg.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het onderhouden en bevorderen van contacten tussen de leden, het 
bestuur en de docenten van University College Roosevelt te Middelburg;

b. de totstandkoming te bevorderen en het voortbestaan te waarborgen 
van structurele activiteiten binnen de vereniging;

c. het organiseren activiteiten die de studenten in staat stellen om zich 
naast de studie te ontwikkelen;

d. alle andere tot haar beschikking staande wettige middelen.
Geldmiddelen
Artikel 3
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. bijdragen als bedoeld in artikel 5;
b. subsidies en donaties;
c. alle overige baten.
Lidmaatschap
Artikel 4
1. De Vereniging kent:

a. leden:
zij die studeren aan University College Roosevelt;

b. ereleden:
zij die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt. Ereleden worden als zodanig benoemd op voorstel van het 
bestuur of op voorstel van ten minste twintig leden van de vereniging 
en na goedkeuring van de algemene vergadering.

c. aangeslotenen:
zij die gestudeerd hebben aan University College Roosevelt;

d. donateurs:
zij die de vereniging steunen met een in het huishoudelijk reglement te 
bepalen minimumbijdrage.

Slechts de leden, als bedoeld sub a van dit lid, zijn stemgerechtigd in de 
zin van artikel 38 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Waar hierna in deze statuten van “leden” wordt gesproken, worden 
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daarmee de leden, als bedoeld in sub a van dit lid bedoeld, tenzij anders 
gespecificeerd.

2. Leden zijn zij die door het bestuur zijn toegelaten. Bij niet-toelating 
door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating 
besluiten.

3. Het lidmaatschap kan alleen toekomen aan een natuurlijke persoon.
Donateurs mogen ook rechtspersoon zijn.

4. Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan.
5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle 

leden zijn opgenomen. De leden zijn verplicht adreswijzigingen aan het 
bestuur mede te delen.

6. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.

7. Opzegging door een lid kan slechts schriftelijk geschieden en tegen het 
einde van het verenigingsjaar.

8. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur en is mogelijk 
indien een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door deze 
statuten voor het lidmaatschap gesteld, alsook wanneer redelijkerwijs van 
de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren.

9. Ontzetting uit het lidmaatschap wordt uitgesproken door het bestuur en 
is mogelijk indien een lid handelt in strijd met deze statuten, met 
eventuele reglementen of besluiten van de vereniging handelt, dan wel 
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

10. Het lid wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk van het besluit tot 
ontzegging, met opgaaf van redenen in kennis gesteld. Hem of haar staat 
binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit 
beroep op de algemene vergadering open. Gedurende de beroepstermijn 
en hangende het beroep is het lid geschorst.

11. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het beroep als 
bedoeld in het vorige lid wordt behandeld, en is bevoegd daarover het 
woord te voeren.

Artikel 5
1. De algemene vergadering kan besluiten dat de leden jaarlijks een vaste 

bijdrage ten behoeve van de instandhouding van de vereniging dienen te 
betalen, indien en voor zover deze bijdrage niet langer via het collegegeld 
van de universiteit aan de vereniging ten goede komt. De bijdrage is altijd 
verschuldigd voor het hele boekjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop 
van een verenigingsjaar eindigt, blijft de bijdrage voor het geheel 
verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

2. De hoogte van de jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld door de algemene 
vergadering, op voorstel van het bestuur.

Bestuur
Artikel 6
1. De vereniging heeft een bestuur, bestaande uit ten minste vier leden, als 

bedoeld in artikel 4, lid 1, sub a.
2. De bestuurders worden in functie benoemd door de algemene 

vergadering en ontslagen door de algemene vergadering.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt door aftreden van een bestuurslid, door 

ontslag door de algemene vergadering, door zijn of haar overlijden of door 
beëindiging van het lidmaatschap.

4. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon 



KOPIE
 V

AN D
E M

IN
UUTAKTE

4 van 8

worden vervuld.
5. Mocht casu quo mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of 

meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt 
de enig overblijvende bestuurder niettemin een wettig Bestuur.

6. Wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken 
voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien 
de overgebleven bestuurders zouden nalaten ten spoedigste in de 
vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op 
verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar 
ministerie.

7. Elk bestuurslid heeft vrije en onbeperkte toegang tot de ruimtes en 
eigendommen van de vereniging.

Artikel 7
1. De leden van het bestuur hebben zitting voor een periode van één 

bestuursjaar van één augustus tot en met éénendertig juli. Zij zijn niet voor 
een volgende periode herbenoembaar, behoudens in die gevallen zoals 
geregeld in het huishoudelijk reglement. Wie in een tussentijdse vacature 
wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

2. Wanneer in het bestuur een tussentijdse vacature is ontstaan zal daarin ten 
spoedigste worden voorzien door benoeming van een nieuw bestuurslid. Dit 
bestuurslid zal defungeren per het tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn 
gedefungeerd.

Artikel 8
1. De penningmeester beheert de middelen van de vereniging. Hij is bevoegd 

tot het ontvangen van gelden en tot het doen van alle uitgaven waartoe de 
algemene vergadering dan wel het bestuur heeft besloten.

2. De penningmeester legt uiterlijk in de maand juli aan het bestuur rekening 
en verantwoording af van het door hem in het voorafgaande jaar gevoerde 
beheer.

Vertegenwoordiging
Artikel 9
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk 

handelende bestuursleden.
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer 

bestuursleden dan wel aan derden tot het verrichten van al zodanige 
handelingen als in dat besluit staan omschreven. Een dergelijk besluit zal, 
om geldig te moeten zijn, genomen moeten worden in een vergadering 
waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, 
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 schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich 
tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten
Artikel 10
1. Het bestuur vergadert tijdens de door University College Roosevelt 

vastgestelde semester- periode minimaal een keer per twee (2) weken.
2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de 

voorzitter dit wenselijk acht of indien twee der andere bestuursleden 
daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten 
aan de voorzitter het verzoek richten. Indien de voorzitter aan een dergelijk 
verzoek binnen twee (2) weken geen gevolg geeft, zijn de verzoekers 
bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de 
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vereiste formaliteiten.
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 2 bepaalde 

- door de voorzitter, ten minste tweeënzeventig uur tevoren, de dag van de 
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van 
oproepingsbrieven.

4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijd van de vergadering, 
de te behandelen onderwerpen.

5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden 
aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen worden over alle 
aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al 
zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en 
houden van vergaderingen niet in acht genomen.

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij 
diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de 
secretaris of door één der andere aanwezigen, door het bestuur daartoe 
aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die 
in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd, dan wel 
daartoe zijn aangezocht, en goedgekeurd door het bestuur in de 
daaropvolgende vergadering.

Artikel 11
1. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten 

vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke volmacht. Een 
bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde 
optreden.

2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle 
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld hun mening schriftelijk te 
uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de 
ingekomen antwoorden door de secretaris een verslag opgemaakt, dat na 
mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

3. leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover 
deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle 
bestuursbesluiten genomen met gewone meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen.

4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één van de 
bestuursleden een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de 
stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming 
geschiedt bij ongetekende, blanco briefjes.

5. Blanco stemmen worden als niet te zijn uitgebracht beschouwd.
6. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
7. In alle geschillen omtrent stemming, niet zijnde staken van stemmen en in 

gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist het bestuur.
Algemene vergadering
Artikel 12
1. De algemene vergadering komt bijeen zo dikwijls het bestuur dit wenselijk 

acht, doch ten minste een maal per jaar.
2. Algemene vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, 

wanneer ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het 
uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene 
vergadering daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te 
behandelen punten aan de voorzitter van het bestuur het verzoek richten. 
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier 
voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen vier weken na het 
verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen 
met inachtneming van de vereiste formaliteiten. De verzoekers kunnen 
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alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de 
vergadering en het opstellen van de notulen.

Artikel 13
1. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt - behoudens het in 

artikel 12, lid 2, bepaalde - door de voorzitter, ten minste twaalf (12) dagen 
tevoren, de dag van de oproeping en die van vergadering niet 
meegerekend, door middel van schriftelijke oproepingsbrieven, die zijn 
gericht aan de adressen die voorkomen in het ledenregister.

2. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijd van de algemene 
vergadering, de te behandelen onderwerpen.

Artikel 14
1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of 

diens vervanger.
2. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de 

secretaris van het bestuur of, bij diens afwezigheid, door één van de andere 
aanwezigen, door het bestuur daartoe aangezocht. De notulen worden 
vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter 
en secretaris hebben gefungeerd, dan wel daartoe zijn aangezocht en 
goedgekeurd tijdens de daaropvolgende algemene vergadering.

Artikel 15
1. Alle leden die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene 

vergadering en het recht daar het woord te voeren. De voorzitter is bevoegd 
ook andere personen dan leden tot de vergadering toe te laten.

2. Elk lid, als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub a, kan ter vergadering één stem 
uitbrengen.

3. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden 
alle vergaderbesluiten genomen met gewone meerderheid der geldig 
uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen komt geen besluit tot 
stand, onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel.

4. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een ander stemgerechtigd lid schriftelijk 
volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.
Een stemgerechtigd lid kan daarbij slechts voor één ander stemgerechtigd 
lid als gevolmachtigde optreden.

5. Indien stemmingen ter vergadering schriftelijk geschieden, gebeurt dit bij 
ongetekende, blanco briefjes.

6. Blanco stemmen worden als niet te zijn uitgebracht beschouwd.
7. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid 

heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weer 
niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen 
plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, 
hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde 
herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt 
telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is 
gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande 
stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die 
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één 
persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die 
personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden 
uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen 
staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

8. In alle geschillen omtrent stemming, niet zijnde staken van stemmen en in 
gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist het bestuur.

Begroting, boekjaar en jaarstukken
Artikel 16
1. Het bestuur stelt jaarlijks de begroting op van verwachte inkomsten en 
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uitgaven van de vereniging gedurende het komende boekjaar. De begroting 
wordt ter vaststelling aangeboden aan de algemene vergadering.

2. Het boekjaar van de vereniging loopt van één augustus tot en met 
éénendertig juli.

3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de vereniging 
afgesloten.
Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en 
lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen 
vier (4) maanden na afloop van het boekjaar aan de algemene vergadering 
worden aangeboden.

4. De jaarstukken worden met inachtneming van het in artikel 17 bepaalde 
vastgesteld door de algemene vergadering, onder gelijktijdige decharge van 
het bestuur.

5. De lopende jaarstukken blijven zeven (7) jaar bewaard.
Artikel 17
1. De algemene vergadering benoemt uit de leden en/of de aangeslotenen, 

vertegenwoordigd in het onafhankelijk orgaan (Independent Body (IB)), 
jaarlijks een kascommissie van ten minste twee leden. De kascommissie 
onderzoekt de jaarstukken en brengt aan de algemene vergadering verslag 
uit van haar bevindingen.

2. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek 
alle door haar gevraagde inlichtingen te verstrekken en haar inzage te 
verschaffen in alle benodigde bescheiden van de vereniging.

3. Indien de kascommissie gebruik wenst te maken van de bijzondere kennis 
van een externe deskundige, kan dat alleen met goedkeuring van het 
bestuur na voorafgaande instemming van de algemene ledenvergadering.

4. Het in dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien omtrent de 
getrouwheid van de jaarstukken aan de algemene vergadering een 
verklaring wordt overgelegd afkomstig van een accountant, als bedoeld in 
artikel 393, lid 1, Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

Huishoudelijk reglement
Artikel 18
1. De algemene vergadering is bevoegd een huishoudelijk reglement vast 

te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze 
statuten zijn vervat.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of deze 
statuten.

3. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd het huishoudelijk 
reglement te wijzigen of op te heffen.

Commissies
Artikel 19
Het Bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken 
en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.
Independent Body
Artikel 20
De Vereniging kent een Independent Body, waarin haar leden zijn 
vertegenwoordigd, die in ieder geval tot taak heeft het Bestuur gevraagd en 
ongevraagd te adviseren, toezicht te houden op de gang van zaken binnen de 
vereniging en het verloop van de algemene ledenvergadering alsmede het 
voortbrengen van de leden van de kascommissie. De verdere taken en 
bevoegdheden zullen bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld.
Statutenwijzigingen
Artikel 21
1. De algemene vergadering is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit 

daartoe zal slechts kunnen worden genomen met een meerderheid van ten 
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minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een 
vergadering waarin ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde 
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2. Is in deze algemene vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig of 
vertegenwoordigd, dan wordt uiterlijk achtentwintig dagen daarna een 
nieuwe vergadering gehouden, waarin een besluit als in het vorige lid 
bedoeld kan worden genomen met ten minste twee/derde van het aantal 
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.

3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand 
komen.
Ieder bestuurslid is bevoegd tot het doen verlijden van de akte van 
statutenwijziging.

4. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede 
de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister, 
gehouden door de Kamer van Koophandel.

Ontbinding en vereffening
Artikel 22
1. De algemene vergadering is bevoegd de vereniging te ontbinden. Op het 

daartoe te nemen besluit is het bepaalde in de leden 1 en 2 van artikel 21 
van toepassing.

2. De vereniging wordt bovendien ontbonden:
a. door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door 

opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
b. door een rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

Artikel 23
1. De vereffening geschiedt door het bestuur.
2. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot 

vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de 

vereniging inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 19 lid 4.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel 

mogelijk van kracht.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging wordt zoveel 

mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de vereniging.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de 

ontbonden vereniging gedurende tien jaren berusten onder degene, die 
daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

Slotbepaling
Artikel 24
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten als een eventueel 
reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
Slot
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Vlissingen op de datum in het hoofd van deze akte 
vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht. 
De comparanten hebben verklaard voor het verlijden een ontwerpakte te hebben 
ontvangen en van de akte te hebben kennisgenomen. Deze akte is beperkt 
voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en 
daarna door mij, notaris.


