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STATUTENWIJZIGING

Heden, zeventien november tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, mr. -—

Tennis van Dijk, notaris gevestigd te Dronten:

mevrouw Joyce de Jong, geboren te Zeven (Duitsland) op elf september

negentienhonderd één en negentig, werkzaam onder verantwoordelijkheid van en ten

kantore van Van Dijk De Jongh Notarissen te 8251 EX Dronten, De Rede 76.

De verschenen persoon verklaarde:

dat de algemene vergadering van de vereniging genaamd:

Graafschap Loge No. 52 van de Grootloge van het Koninkrijk der

Nederlanden en het Koninkrijk Belsië van de Independent Order of Odd -—
Fellows, gevestigd te Zutphen, feitelijk gevestigd Marspoortstraat lOa, 7201 JB -

Zutphen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ——

onder nummer 40102057, heeft besloten de statuten te wijzigen;
dat van gemeld besluit blijkt uit een uittreksel van de notulen van gemelde

vergadering, welke aan deze minuut is gehecht;

dat de statuten der vereniging voor het laatst werden vastgesteld bij akte op elf —

oktober tweeduizend vijf verleden voor mr. M.H. J. Veldhuis, destijds notaris te —

Rotterdam;

dat de verschenen persoon bij gemelde vergadering werd gemachtigd van de
statutenwijziging bij notariële akte te doen blijken, van welke machtiging mij, —

notaris genoegzaam is gebleken;

dat de statutair vereiste toestemming van de Broederraad/Zusterraad als gevolg —
van de fusie met de Grootloge van Nederland en België van de Independent Order

ofOdd Fellows te Amsterdam, de dato elf juli tweeduizend negentien, is

vervangen door de toestemming van voornoemde Grootloge, waarvan blijkt uit —
het aan deze akte gehechte stuk;
dat de statuten opnieuw zullen worden vastgesteld en thans zullen luiden als

volgt: •

"Naam

Artikel l
De vereniging draagt de naam:
Graafschap Loge No. 52 van de Grootloee van Nederland en België van de
Independent Order of Odd Fellows.

Zetel
Artikel 2-

l. De vereniging is gevestigd in de gemeente Zutphen.

2. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd.
Charter, oorsprong, doel
Artikel 3-

l. De vereniging is gehouden het charter te onderschrijven en na te leven dat door de

Grootloge van Europa van de Independent Order of Odd Fellows, gevestigd te —
Kopenhagen (Denemarken), aan de vereniging: Grootloge van Nederland en —-

België van de Independent Order of Odd Fellows, gevestigd te Amsterdam,
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laatstgenoemde Grootloge hierna ook te noemen: "de Grootloge", is uitgereikt op

zestien juli tweeduizend zeven.

2. De Grootloge is op twee mei negentienhonderd te Amsterdam opgericht krachtens

het Charter, dat werd uitgereikt door de Soevereine Grootloge van de Independent
Order ofOdd Fellows, gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika.

3. Ingevolge het charter van de Grootloge past de vereniging op eigentijdse wijze de
oorspronkelijke opdracht toe, luidende:

"WE COMMAND YOU TO VISIT THE SICK, RELIEVE THE DISTRESSED,
BURY THE DEAD AND EDUCATE THE ORPHAN",
en heeft ten doel:

a. het ontwikkelen van die eigenschappen in de mens, die leiden naar een grotere

harmonie in de samenleving, naar verdraagzaamheid jegens de medemens en
het bevorderen van broederschap onder mensen;

b. het praktisch gestalte geven aan het tonen van Vriendschap, het bewijzen van

Liefde en het zoeken naar Waarheid;
c. uitvoering geven aan de missie, visie en kemwaarden van de Independent ——

Order of Odd Fellows, zoals vastgesteld door het bestuur van de Grootloge, —
hierna ook te noemen: "het Algemeen Bestuur van de Grootloge".

4. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. haar lidmaatschap van de Grootloge;
b. het organiseren en houden van bijeenkomsten;

c. andere wettige en geoorloofde middelen.

Leden
Artikel 4-

l. Slechts natuurlijke personen kunnen lid zijn van de vereniging.

2. Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig tot
de vereniging zijn toegelaten.

3. De toelatingsprocedure kan nader in een door de algemene vergadering

vastgesteld reglement worden uitgewerkt, in welk reglement nadere vereisten aan

de toelating tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen worden gesteld.

4. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
5. Op voordracht van het bestuur of van één of meer leden kan de algemene

vergadering een lid dat zich jegens de vereniging op bijzondere wijze heeft
onderscheiden, benoemen tot erelid of tot lid van verdienste. Een erelid of een lid

van verdienste heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid. Een erelid —
heeft echter geen contributieplicht.

6. Het bestuur houdt een ledenregister bij waarin de namen en adressen van alle -—

leden zijn opgenomen. Ieder lid is verplicht zijn adres, alsmede wijzigingen

daarin onverwijld schriftelijk of langs elektronische weg aan de vereniging op te -
geven. Met het oog op een snelle en eenvoudige bereikbaarheid van de leden ——

wordt eveneens opgave gedaan van andere communicatiemiddelen,, zoals

emailadres en telefoonnummer.

Verplichtingen van de leden
Artikel 5-

l. De leden van de vereniging zijn verplicht:
a. de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging na te leven; -
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b. de statuten, reglementen en besluiten van de Grootloge na te leven;

c. de belangen van de vereniging en de Grootloge niet te schaden;-

d. alle overige verplichtingen, die de vereniging in naam of ten behoeve van de -

leden aangaat of die uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te —

aanvaarden en na te komen.

2. Voor het overige kunnen door de vereniging slechts verplichtingen ten laste van -

de leden worden aangegaan na voorafgaande toestemming van de algemene

vergadering.'

3. Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere verplichtingen dan

van geldelijke aard zijn verzwaard, met inachtneming van het bepaalde in artikel

8 lid 6, door opzegging van het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten.

Geldmiddelen
Artikel 6
l. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. contributies van de leden;

b. donaties, erfstellingen en legaten; .

c. andere inkomsten.

2. Erfstellingen kunnen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrij ving.

Contributie
Artikel 7-

l. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, waarvan de

hoogte zal worden vastgesteld door de algemene vergadering.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing -

van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.

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

desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.

Einde lidmaatschap
Artikel 8-

l. 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 uit het lidmaatschap (royement).

2. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft opgehouden
aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer

hij zijn verlichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer

redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te ——
laten voortduren. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Het -

bestuur is verplicht een opzegging van het lidmaatschap van de vereniging
onverwijld en schriftelijk aan het Algemeen Bestuur van de Grootloge mee te ——
delen.-

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts —
schriftelijk of langs elektronische weg plaatsvinden tegen het einde van het

verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste —
vier weken, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Het lidmaatschap kan echter
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onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid
redelijkenvijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. •

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap -
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was -

opgezegd.
5. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een ——

maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in -

een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
6. Een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen

in verband met het feit dat zijn geldelijke rechten en verplichtingen worden

gewijzigd. Een opzegging als bedoeld in artikel 5 lid 3 dient te geschieden binnen
één maand na bekendmaking van het in artikel 5 lid 3 bedoelde besluit,

onverminderd hetgeen overigens in dit artikel is bepaald-

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond

dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook dat
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te ——
laten voortduren en van een besluit van het bestuur tot ontzetting staat de

betrokkene binnen vier weken na de ontvangst van de kennisgeving van het

besluit beroep op de algemene vergadering open. Hij wordt daartoe ten spoedigste
schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.

8. Ontzetting uit het lidmaatschap (royement) kan alleen worden uitgesproken

wanneer een lid in ernstige mate in strijd handelt met de statuten, reglementen —

en/of besluiten van de vereniging dan wel de Grootloge, en/ofde vereniging dan -
wel de Grootloge op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting uit het lidmaatschap

geschiedt door het bestuur.
9. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met —

dien verstande dat het geschorste lid ingeval van een besluit tot royement door het

bestuur van de vereniging, het recht heeft zich in de algemene vergadering,
waarin het beroep wordt behandeld, te verweren. -

10. Het bestuur is verplicht een ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging ——
onverwijld en schriftelijk aan het Algemeen Bestuur van de Grootloge mee te ——

delen. -

11. Behalve in geval van overlijden en behalve in geval van ontzetting, wordt een lid

dat heeft opgezegd, geacht nog lid te zijn zolang het niet heeft voldaan aan de -—

geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige

aangelegenheid waarbij het lid is betrokken niet is afgewikkeld. Gedurende deze
periodes kan het betrokken lid geen lidmaatschapsrechten uitoefenen. Het bestuur

stelt alsdan de datum vast waarop het lidmaatschap eindigt. Het bestuur is
verplicht deze datum onverwijld en schriftelijk aan het Algemeen Bestuur van de

Grootloge mee te delen. •

Bestuur: samenstelling en benoeming, onverenigbaarheden-

Artikel 9-
l. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal —

van ten minste drie meerderjarige natuurlijke personen, die door de algemene -—

vergadering uit de leden worden benoemd voor een aaneengesloten termijn van —

ten hoogste twee jaar.
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2. De bestuursleden die de functie van voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en
penningmeester zullen bekleden, worden als zodanig benoemd. Een bestuurslid -
kan meer dan één functie bekleden.

3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende

voordrachten, onverminderd het bepaalde in het volgende lid. Tot het opmaken —

van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien of meer leden. De

voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering

meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet uiterlijk vijf dagen -—

vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk of langs elektronische weg bij het

bestuur worden ingediend, tezamen met een schriftelijke of elektronische
verklaring van de kandidaat dat hij een benoeming zal aanvaarden. Een dergelijke

bindende voordracht wordt op de algemene vergadering meegedeeld.

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met een
meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen -

besluit van de algemene vergadering.

5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering
overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid aan de opgemaakte voordrachten —

het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar —-
keuze.

6. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die —

voordrachten.

7. Het lidmaatschap van het bestuur van de vereniging is onverenigbaar met een -—

functie als bestuurslid van de Grootloge.

8. In afwijking van hetgeen in deze statuten is bepaald omtrent de benoeming van —

bestuurders, gelden bedoelde bepalingen niet voor de bestuurders die bij de

oprichting van de vereniging zijn benoemd.

Bestuur: einde bestuurslidmaatschap, periodiek aftreden, schorsing-
Artikel 10
l. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst

en ontslagen. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurslid kan slechts
door de algemene vergadering worden genomen met een meerderheid van ten ——

minste twee derden van de uitgebrachte stemmen en mits het desbetreffende

bestuurslid in de gelegenheid is gesteld zich tegenover de algemene vergadering -
te verklaren.'

2. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot —

ontslag eindigt door verloop van die termijn. Gedurende de periode waarin een —
bestuurslid is geschorst, kan dit bestuurslid zijn functie niet uitoefenen.

3. Bestuursleden zijn terstond na het eindigen van hun bestuurslidmaatschap en al -

dan niet aansluitend, herbenoembaar. Hetgeen in deze statuten over de benoeming
van bestuursleden is bepaald, is van overeenkomstige toepassing op de

herbenoeming van bestuursleden. Wie in een tussentijdse vacature wordt

benoemd, neemt op het rooster van aftreden in beginsel de plaats van zijn

voorganger in.

4. In tussentijdse vacatures wordt door de eerstvolgende algemene vergadering
voorzien.

5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voor een bestuurslid:
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a. door zijn overlijden;
b. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn

aftreden volgens het rooster van aftreden als bedoeld in lid 3;

c. door zijn vrijwillig aftreden;
d. door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als -

gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een of—

meer van zijn goederen wordt ingesteld; •

e. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of

verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de ——

Faillissementswet;

f. door het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging;

g. door zijn ontslag aan hem verleend door de algemene vergadering.
Bestuur: besluitvorming-
Artikel 11
l. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden notulen opgemaakt. -—

Deze notulen worden in de eerstvolgende vergadering door het bestuur

vastgesteld. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het
oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit

van het bestuur niet beslissend.

2. Het bestuur vergadert minstens vier keer per jaar en verder zo vaak als de

voorzitter, de secretaris of twee andere bestuursleden dit wenselijk achten.

3. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse als bij de oproeping -

bepaald.
4. De vergaderingen van het bestuur worden schriftelijk of langs elektronische weg

opgeroepen door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van -

ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering

daaronder niet begrepen.
Op een daartoe strekkend verzoek van de secretaris of ten minste twee andere -—

bestuursleden dient de voorzitter binnen één week na ontvangst van dat verzoek -

over te gaan tot oproeping tot een bestuursvergadering bij gebreke waarvan de —

verzoeker(s) zelf de vergadering kunnen (doen) oproepen.
De oproepingsbrief bevat de datum, het uur en de plaats van de vergadering,
alsmede de agenda.

5. Indien de oproepingstennijn vermeld in het vorige lid niet in acht is genomen, kan

ter vergadering slechts besluitvorming plaatsvinden met algemene stemmen van -
alle in functie zijnde bestuursleden.

Deze wijze van besluitvorming geldt tevens met betrekking tot onderwerpen die -

niet geplaatst zijn op de agenda in het vorige lid vermeld.

6. Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben de bestuursleden, alsmede zij die -

daartoe door de voorzitter van het bestuur worden uitgenodigd. Geschorste

beshiursleden hebben geen toegang tot de bestuursvergaderingen.

7. De voorzitter heeft de leiding van de vergaderingen van het bestuur. Bij
afwezigheid van de voorzitter, heeft de vicevoorzitter de leiding van de

vergaderingen van het bestuur. Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de ——
vicevoorzitter voorziet het bestuur zelf in de leiding van zijn vergaderingen.
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8. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in een vergadering, waarin ten —
minste de helft van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of

vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich door een ander bestuurslid bij -—

schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen. Aan de eis van —
schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is

vastgelegd.
Een bestuurslid kan als gevolmachtigde slechts voor één ander bestuurslid ter -—

vergadering zijn stem uitbrengen.
9. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

10. Alle besluiten in bestuursvergaderingen worden genomen met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet -

te zijn uitgebracht. Indien de stemmen staken, is het voorstel verworpen.
11. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter kan echter bepalen dat de

stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van —

personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen ——

schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van
ongetekende stembriefjes.

12. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits —
alle in functie zijnde bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit

te brengen, en zij zich allen schriftelijk of langs elektronische weg, vóór het

voorstel hebben verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt —

door de secretaris een relaas opgemaakt dat in de eerstvolgende vergadering

wordt vastgesteld. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de

eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd.

13. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan een bestuurslid ook door
middel van een elektronisch communicatiemiddel, daaronder begrepen

telefonisch, aan de bestuursvergaderingen deelnemen, daarin het woord voeren en
zijn stem uitbrengen. Daartoe is vereist dat het bestuurslid via het elektronisch —

communicatiemiddel i) kan worden geïdentificeerd, ii) rechtstreeks kan

kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, iii) kan deelnemen aan de —

beraadslaging en iv) het stemrecht kan (doen) uitoefenen.

14. Nadere regels omtrent de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur en
omtrent het stemmen in bestuursvergaderingen door middel van een elektronisch

communicatiemiddel kunnen door het bestuur in een reglement worden

vastgesteld.-

Bestuur: geen bezoldiging-
Artikel 12
Bestuursleden ontvangen van de vereniging geen bezoldiging, middellijk noch

onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor —

de ten behoeve van de vereniging gemaakte kosten. Alle aan de bestuursleden

betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en
toegelicht.

Bestuur: bestuurstaak en vertegenwoordiging
Artikel 13
l. Het bestuur is, behoudens beperkingen volgens de statuten, belast met het

besturen van de vereniging.
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2. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke
vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die

tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel

aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan het betreffende -
bestuurslid is te wijten en het betreffende bestuurslid niet nalatig is geweest in het

treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.-

3. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij

daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het -
belang van de vereniging. Wanneer hierdoor een bestuursbesluit niet kan worden

genomen, dan is het bestuur alsnog bevoegd. Indien sprake is van een
tegenstrijdig belang als hiervoor bedoeld, dan blijft de desbetreffende bestuurder
volledig bevoegd om de vereniging met inachtneming van het overigens in de ——
statuten bepaalde te vertegenwoordigen en om alle bestuurstaken te vervullen. -—

4. Indien het aantal bestuursleden op enig moment minder dan drie bedraagt, blijft —

het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig

mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de ——

vacature(s) aan de orde komt.
Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden bemst het beshiur tijdelijk bij één
of meer door de voorzitter van het Algemeen Bestuur van de Grootloge op
verzoek van de meest gerede partij daartoe aangewezen personen. Voor de

gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen

met een bestuurder gelijkgesteld.

5. Het bestuur is, mits met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de algemene
vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het -—

verkrijgen, vervreemden en/of bezwaren 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

zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van

deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden gedaan.
6. Het bestuur heeft eveneens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de

algemene vergadering nodig voor besluiten tot:-
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebmik of genot verkrijgen of

geven van registergoederen;
b. het aangaan van geldleningen ofkredietovereenkomsten;

c. het uitlenen van gelden; -

d. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst voor de beëindiging van een -

geschil;
e. het optreden in rechte, met inbegrip van arbitrale procedures, waaronder niet -

is begrepen het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van —

andere rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;

f. het doen van investeringen en aangaan van andere rechtshandelingen die

uitgaan boven het bedrag dat de algemene vergadering kan vaststellen.

Op het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering kan door en

tegen derden geen beroep worden gedaan.

7. Tot vertegenwoordiging van de vereniging zijn bevoegd:
a. het gehele bestuur;-
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b. twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

8. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer

bestuursleden, alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die —
volmacht te vertegenwoordigen.

9. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of —

meer van zijn bestuursleden kan de algemene vergadering een of meer personen -

aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.'

Boekjaar, jaarverslag, jaarrekening, rekening en verantwoording
Artikel 14
l. Het verenigingsjaar (tevens het boekjaar van de vereniging) loopt van één januari

tot en met eenendertig december.

2. Het bestuur is verplicht van de vemiogenstoestand van de vereniging en van alles

betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien
uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de ——

daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige —

wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging

kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop —

van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste -

vier maanden door de algemene vergadering, zijn bestuursverslag uit over de ——
gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de —-

balans en de staat van baten en lasten met toelichting ter goedkeuring aan de -—
algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de

bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt

daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn -
kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze ——

verplichtingen nakomen.
4. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de —

algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een
accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid l van het Burgerlijk Wetboek, dan ——

benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee -

leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
5. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek 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 beschikbaar te stellen.
6. De commissie onderzoekt de in lid 3 en lid 5 bedoelde stukken en brengt aan de -

algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere

boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een ——
deskundige doen bijstaan.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, boeken en andere gegevensdragers,
bedoeld in de leden 2 en 3, zeven jaar lang te bewaren.

8. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier -—
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere

gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt
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met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de
volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen ——

worden gemaakt.

Algemene vergadering

Artikel 15
l. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die

niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een

algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering -—
komen onder meer aan de orde:-

a. het bestuursverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 —

met het verslag van de aldaar benoemde commissie;
b. kwijting van de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende

verenigingsjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit het
bestuursverslag en de rekening en verantwoording blijkt dan wel dat beleid —

aan de algemene vergadering op andere wijze bekend is gemaakt;
c. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende —

veremgmgsjaar;
d. voorziening in eventuele vacatures;-

e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor -
de vergadering. •

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit -—
wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal —

leden als is gerechtigd tot het uitbrengen van ten minste een tiende gedeelte van -

het aantal stemmen dat in een voltallige algemene vergadering kan worden

uitgebracht, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een -
termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. -

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen
de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig
het bepaalde in artikel 19, met inachtneming van de in artikel 19 bedoelde
oproepingstermijn, of door advertentie in tenminste één ter plaatse waar de
vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan
anderen dan de bestuursleden belasten met de leiding van de algemene

vergadering en het opstellen van de notulen.

Algemene vergadering: toegang en stemrecht-

Artikel 16
l. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden. Geschorste leden hebben

enkel toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing van het lid wordt

behandeld, en zijn bevoegd daarover dan het woord te voeren.

2. Over toelating van andere dan de in lid l bedoelde personen beslist het bestuur —

dan wel de voorzitter van de algemene vergadering.

3. Ieder gewoon lid, ieder erelid en ieder lid van verdienste heeft één stem.

4. Een lid kan door een ander daartoe schriftelijk gevolmachtigd lid ter vergadering

zijn stem doen uitbrengen. Een lid kan als gevolmachtigde slechts voor één ander
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lid ter vergadering zijn stem uitbrengen. Aan de eis van schriftelijkheid van de —

volmacht wordt ook voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
5. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan een lid ook door middel van —

een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergaderingen deelnemen,
daarin het woord voeren en zijn stem uitbrengen. Daartoe is vereist dat het lid via

het elektronisch communicatiemiddel i) kan worden geïdentificeerd, ii)

rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, iii) kan ——

deelnemen aan de beraadslaging en iv) het stemrecht kan (doen) uitoefenen.
6. Nadere regels omtrent het deelnemen aan en het stemmen in algemene

vergaderingen door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen -—

door het bestuur, met goedkeuring van de algemene vergadering, in een reglement

worden vastgesteld.

Algemene vergadering: voorzitterschap en notulen-
Artikel 17
l. De voorzitter heeft de leiding van de algemene vergaderingen. Bij afwezigheid —

van de voorzitter heeft de vicevoorzitter de leiding van de algemene

vergaderingen. Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de vicevoorzitter ——

voorziet de algemene vergadering zelf in de leiding van haar vergadermgen.-

2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt. —

Deze notulen worden in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld, en —
ten blij ke daarvan ondertekend door de voorzitter en door degene die de notulen -

heeft opgesteld. Zij, die de algemene vergadering bijeenroepen, kunnen een
notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de —
notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Algemene vergadering: besluitvorming-
Artikel 18
l. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de -

uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een —

genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd —

voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het vorige lid bedoeld -—

oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien

de meerderheid van de algemene vergadering of, indien de oorspronkelijke

stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming ver/allen de rechtsgevolgen

van de oorspronkelijke stemming.-
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten

genomen met volstrekte meerderheid van de in de vergadering aanwezige en ——

vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal.

4. Ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Als ongeldige

stemmen worden aangemerkt stemmen ofstembiljetten die naar het oordeel van -
de voorzitter van de vergadering dan wel van de voorzitter van het daartoe

ingestelde stembureau:

a. blanco zijn;
b. ondertekend zijn;

c. onleesbaar zijn;
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d. een persoon niet duidelijk aanwijzen;

e. een naam bevatten van een persoon die niet kandidaat is gesteld, tenzij er een

vrije verkiezing is; •
f. voor een verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;

g. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon, die wordt

bedoeld.
De voorzitter van de vergadering kan ter vergadering een stembureau instellen, -

dat bestaat uit een door hem te bepalen aantal leden, waaronder ten minste een —
door hem in functie aan te wijzen voorzitter en één ander lid.

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft -

verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, -

een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.-
Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden -—

herstemmingen plaats, totdat het zij een 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 een 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.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende een verkiezing van -

personen, dan is het verworpen.

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke ——
stemming wenselijk acht of een of meer van de stemgerechtigden zulks vóór de —

stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten -

briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde —

hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in —

een algemene vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur -—

genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.-

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig 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 plaatsgehad of is

deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift
omtrent het oproepen en houden van algemene vergaderingen of een daarmee ——

verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Algemene vergadering: bijeenroeping
Artikel 19
l. De algemene vergaderingen worden, onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid

4, bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt door toezending van
een schriftelijke aankondiging aan de adressen van alle leden volgens het
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ledenregister. De oproeping kan tevens geschieden langs elektronische weg. De —

termijn voor de oproeping bedraagt ten minste achtentwintig dagen, de dag van de

verzending niet meegerekend.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd -
het bepaalde in de artikelen 21 en 22.-

Functionaris, commissies-

Artikel 20
l. Het bestuur wordt in zijn taak bijgestaan door een functionaris, die een

adviserende rol heeft. Nadere regels hieromtrent worden in een reglement van de

Grootloge gesteld.
2. Het bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid, tijdelijk dan wel ——

permanent, bepaalde onderdelen van zijn taak te laten uitvoeren door commissies.

De leden van een dergelijke commissie worden benoemd, geschorst en ontslagen
door het bestuur, dat eveneens de taken en bevoegdheden van deze commissie —

vastlegt.

3. Van het instellen van dergelijke commissies en van het benoemen van leden van -

dergelijke commissies doet het bestuur mededeling aan de leden.

Statutenwijziging
Artikel 21
l. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door

een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld,

onverminderd het overigens in deze statuten bepaalde.

De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste ——

achtentwintig dagen.-

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór -

de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging -
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter

inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. —
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden. —

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste twee —

derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
In die vergadering moet ten minste twee/derde van de leden aanwezig of

vertegenwoordigd zijn (quorum). -

Is het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een
nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan ——

worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de

uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal op deze vergadering

aanwezige of vertegenwoordigde leden. -
De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan zes weken en niet

later dan twaalf weken na de eerste vergadering gehouden.'

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat hiervan een notariële akte

is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid zelfstandig -

bevoegd.
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5. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande

schriftelijke goedkeuring van het Algemeen Bestuur van de Grootloge.

Ontbinding en vereffening
Artikel 22
l. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene

vergadering. Het bepaalde in de leden l, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van

overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.
2. Bij ontbinding van de vereniging wordt haar vermogen vereffend door de

bestuursleden, indien en voor zover de algemene vergadering niet anders bepaalt.

3. Een batig saldo na vereffening zal niet worden uitgekeerd aan de leden, maar aan
de Grootloge.

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening

van het vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van -
deze statuten en reglementen van de vereniging voor zover mogelijk van kracht. -

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam
worden toegevoegd 'in liquidatie'.

De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende —

baten meer aanwezig zijn.

De vereniging houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop
de vereffening eindigt. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar

de vereniging is ingeschreven.
5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging -

worden, nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan, bewaard gedurende de
door de wet daarvoor bepaalde termijn. Bewaarder is degene die door de

vereffenaars als zodanig wordt aangewezen.

Huishoudelijk reglement en andere reglementen.
Artikel 23
l. Behoudens het elders bij of krachtens deze statuten bepaalde, worden alle

reglementen van de vereniging, waaronder begrepen het huishoudelijk reglement,

door het bestuur, met goedkeuring van de algemene vergadering, vastgesteld en —

kunnen zij door het bestuur, met goedkeuring van de algemene vergadering,

worden gewijzigd of geschrapt.
2. In het huishoudelijk reglement en de andere reglementen van de vereniging

worden die onderwerpen geregeld die in deze statuten niet of niet volledig zijn —

geregeld. Het huishoudelijk reglement en de andere reglementen van de

vereniging mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar deze geen dwingend —
recht bevat, en deze statuten.

3. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die —

van de Grootloge.

Verwijzingen
Artikel 24
Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij

uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in deze statuten naar 'hij' wordt -

tevens bedoeld te verwijzen naar 'zij'. Met verwijzingen in deze statuten naar 'hem'

wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'haar'. Met verwijzingen in deze statuten ——
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naar 'zijn' - anders dan als werkwoord(svorm) - wordt tevens bedoeld te verwijzen -
naar 'haar'.

Slotbepaling
Artikel 25
Het bestuur beslist in alle gevallen, waarin noch de wet, noch deze statuten, noch de

reglementen van de vereniging voorzien."

VOLMACHT
Van de volmacht aan de verschenen persoon blijkt ondermeer uit het onderhandse —

stuk dat aan deze akte is gehecht.
ALGEMENE VOORWAARDEN/BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
Op de door de notaris te verlenen diensten zijn de door de notaris gehanteerde

Algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen,

van toepassing. Een afdruk van deze algemene voorwaarden is door de notaris aan —

partijen overhandigd.

SLOT AKTE-
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Dronten op de datum in het hoofd van -

deze akte vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is —

aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft —

verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het —-

verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, en van de inhoud van de akte te

hebben kennis genomen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de -

verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.

(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:


