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2009D33389TV/rd rep.nr.6993 

 

 

Statutenwijziging 

 

 

Heden, de dertiende mei tweeduizend negen, verscheen voor mij, mr. Tjerk Jouke 

de Vries, notaris te Groningen: 

de heer mr. dr. Jan Gerrit Knot, werkzaam ten kantore van mij, notaris, aan het 

adres 9728 BM Groningen, Paterswoldseweg 802, geboren te Groningen op negen-

tien augustus negentienhonderd negen en zeventig; 

ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde, blijkens de aangehechte vol-

macht, van: 

de heer Berend Wierenga, wonende te 9914 TJ Zeerijp, Garsthuizerweg 6, geboren 

te Ulrum op vijf en twintig januari negentienhonderd zes en dertig, houder van een 

rijbewijs met nummer 3328491576; 

bij het geven van de volmacht handelende als voorzitter van het bestuur van en als 

zodanig vertegenwoordigende de vereniging Vrienden van de Hamsterborg, ge-

vestigd te Den Ham, feitelijk gevestigd te 9833 TA Den Ham, Sietse Veldstraweg 

25, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40025527, hierna te noe-

men: de vereniging, daartoe aangewezen door de algemene ledenvergadering van 

de vereniging de dato elf mei tweeduizend negen. 

De comparant verklaarde: 

De algemene ledenvergadering van de vereniging heeft in zijn op achttien april 

tweeduizend negen en elf mei tweeduizend negen gehouden vergaderingen 

besloten de statuten van de vereniging te wijzigen. De bedoelde wijzigingen in de 

statuten blijken uit de bijlage van voornoemd besluit.  

Afschriften van de notulen van de gemelde vergaderingen zijn aan deze akte 

gehecht; daaruit blijkt tevens de volmachtgever bevoegd is tot het doen verlijden 

dezer akte. 

De comparant verklaarde vervolgens, ter uitvoering van gemeld besluit, bij deze 

akte de  statuten der vereniging zodanig te wijzigen dat zij luiden als volgt: 

NAAM. 

Artikel 1. 

De vereniging draagt de naam: “Vrienden van de Hamsterborg”. 

ZETEL EN OPRICHTING. 

Artikel 2. 

Zij heeft haar zetel te Den Ham, gemeente Zuidhorn. 

De vereniging is opgericht op vierentwintig mei negentienhonderdzesentachtig en is 

aangegaan voor onbepaalde tijd. 

DOEL. 
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Artikel 3. 

1. De vereniging stelt zich ten doel de belangen van de Hamsterborg te Den Ham te 

bevorderen, desgewenst in samenwerking met anderen. 

2. De vereniging is onafhankelijk van enige groepering van levenbeschouwelijke, 

politieke of economische aard. 

Artikel 4. 

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a. degene, die de Hamsterborg beheert met raad en daad terzijde te staan; 

b. andere activiteiten die bevorderlijke kunnen zijn voor het bereiken van haar 

doeleinden. 

Artikel 5. 

1. De vereniging kent (gewone) leden, ereleden en begunstigers. 

2. Leden zijn die personen, die als zodanig zijn toegelaten door het bestuur. Bij niet 

toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. 

3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging 

als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd. Ereleden hebben dezelfde 

rechten en verplichtingen als aan (gewone) leden zijn toegekend, met inachtneming 

van artikel 8 lid 1. 

4. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden en 

ereleden zijn opgenomen. 

BEGUNSTIGERS. 

Artikel 6. 

Begunstigers zijn zij die als zodanig zijn toegelaten door het bestuur en zich bereid 

hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene 

vergadering vast te stellen minimum-bijdrage. 

Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij 

of krachten de statuten zijn toegekend en opgelegd. 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP. 

Artikel 7. 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door overlijden van het lid; 

b. door opzegging van het lid; 

c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid 

heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te 

voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook 

wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaat-

schap te laten voortduren; 

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd 

met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging 

op enigerlei wijze benadeelt. 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
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3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts 

geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Echter kan het lidmaatschap 

onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs 

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 is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij 

de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzich-

te uit te sluiten. 

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 

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

dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 

laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de be-

trokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit 

beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schrif-

telijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de be-

roepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niet-

temin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 

JAARLIJKSE BIJDRAGEN. 

Artikel 8. 

1. De leden, zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de 

algemene vergadering zal worden vastgesteld. Ereleden zijn vrijgesteld van de ver-

plichting tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage. 

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing 

van de verlichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 

BESTUUR. 

Artikel 9. 

1. Het bestuur bestaat uit tenminste zeven personen, die door de algemene verga-

dering uit de leden worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt door het be-

stuur bepaald. 

2. Bij de benoeming van bestuursleden zal ernaar worden gestreefd dat in het be-

stuur steeds zitting hebben:  

a. drie personen die familie zijn van wijlen de heer Jan Tonnis Wierenga, geboren 

te Den Ham op eenentwintig maart negentienhonderd tien en overleden te Zuid-

horn op negenentwintig juli negentienhonderd eenennegentig; 

b. één persoon die familie is van wijlen de heer Pieter Jacobs Bos, geboren te 

Usquert op de Kruisstee in het jaar zestienhonderd drieënzestig; 

c. drie personen die inwoner zijn van het dorp Den Ham of omgeving. 

3. In geval van een voorstel tot benoeming van een bestuurslid wordt dit door het 
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bestuur meegedeeld bij de oproep voor de algemene vergadering. 

4. Door tenminste tien leden kunnen tot vierentwintig uur vóór die vergadering één 

of meer tegenkandidaten schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van het be-

stuur. 

5. De benoeming van een bestuurslid vindt plaats in de algemene vergadering, zo 

nodig na stemming indien er meer dan één kandidaat is voor een functie. 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK LIDMAATSCHAP – SCHORSING. 

Artikel 10. 

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen 

tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing 

die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt 

door het verloop van die termijn. 

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vijf jaar na zijn benoeming af, volgens een door 

het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is terstond herkies-

baar. 

Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats 

van zijn voorganger in. 

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 

b. door bedanken; 

c. wat betreft de bestuursleden, bedoeld in artikel 9 lid 2 sub c: zodra zij niet meer 

in het dorp Den Ham of omgeving woonachtig zijn. 

BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR. 

Artikel 11. 

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penning-

meester aan. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen op-

gemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en onderte-

kend. 

BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING. 

Artikel 12. 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het be-

sturen van de vereniging. 

2. Indien het aantal bestuursleden beneden zeven is gedaald, blijft het bestuur be-

voegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te be-

leggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde 

komt. 

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van 

zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. 

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot 

het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van regis-
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tergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of 

hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 

zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. 

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden 

gedaan. 

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor 

besluiten tot: 

I. onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het 

verrichten van investeringen een door de algemene vergadering vast te stellen be-

drag of waarde te boven gaande; 

II.a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en ge-

ven van onroerende goederen; 

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet 

wordt verleend; 

c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, 

waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend 

bankkrediet; 

d. het aangaan van dadingen; 

e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, 

doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en het nemen 

van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden; 

f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. 

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in 

en buiten rechte vertegenwoordigd: 

a. hetzij door de voorzitter tezamen met de secretaris; 

b. hetzij door de voorzitter tezamen met de penningmeester; 

c. hetzij door de secretaris tezamen met de penningmeester. 

Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penning-

meester voldoende. 

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING. 

Artikel 13. 

1. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 

kunnen worden gekend. 

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

van het verenigingsjaar, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een ba-

lans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het 

afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. 

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van 

tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De 
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commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt 

aan de algemene vergadering verslaf van haar bevindingen uit. 

5. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te 

verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de 

boeken en bescheiden der vereniging te geven. 

6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang 

te bewaren. 

ALGEMENE VERGADERINGEN. 

Artikel 14. 

1. 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 al-

gemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering ko-

men onder meer aan de orde: 

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het 

verslag van de aldaar bedoelde commissie; 

b. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende ver-

enigingsjaar; 

c. voorziening in eventuele vacatures; 

d. 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 tenminste een zodanig aantal le-

den als bevoegd is tot het uitbrengen van één/vijfde gedeelte der stemmen ver-

plicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet 

langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg 

wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door op-

roeping overeenkomstig artikel 18 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse 

waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. 

TOEGANG EN STEMRECHT. 

Artikel 15. 

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen 

toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. 

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

vergadering. 

3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. 

4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbren-

gen. 

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN. 

Artikel 16. 
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1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging. 

Ontbreekt de voorzitter dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur 

aan te wijzen als voorzitter op. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander 

door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voor-

zitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bij-

eenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opma-

ken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de 

leden gebracht. 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING. 

Artikel 17. 

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de 

vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud 

van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastge-

legd voorstel. 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld 

oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wan-

neer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet 

hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 

stemming. 

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

de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen. 

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

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 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 lo-

ting 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 rakende verkiezing van perso-
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nen, dan is het verworpen. 

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke 

stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming ver-

langt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluit-

vorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stem-

ming verlangt. 

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING. 

Artikel 18. 

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproe-

ping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister 

bedoeld in artikel 5. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen. 

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

het bepaalde in artikel 19. 

STATUTENWIJZIGING. 

Artikel 19. 

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan 

door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de me-

dedeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voor-

stel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de ver-

gadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woorde-

lijk 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 de meerderheid van tenminste 

twee/derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal in de vergadering 

aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

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 bevoegd. 

ONTBINDING. 

Artikel 20. 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergade-

ring. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeen-

komstige toepassing. 

2. Het batig saldo na vereffening zal worden aangewend voor door de algemene 

vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de ver-

eniging overeenstemt. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 

Artikel 21. 

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die 
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geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. 

De comparant is aan mij, notaris, bekend. 

Waarvan akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd dezer akte ver-

meld. 

Na zakelijke opgave van de inhoud van de akte aan de comparant en een toelich-

ting daarop heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte 

te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te 

stellen. 

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris, 

ondertekend. 

Volgt ondertekening. 


