eerste blad
STÀTUTENWÏJZ TGING

/1

eden, de zeven en twintigste maart
egentienhonderd een en tachtig, verschenen voor mij,
endrik
Windhorst, notaris ter standolaats Baarn:----I.l .l de heer Jacobus Willem van Maren,
landmeter, wonende te Scherpenzeel
I Vlieterweg'
108,
I
21 de heer Cornelis Boutkan, boekhoud€rr----I wonende @
I Beeklaan 32,----en deze handelande'in hun hoedanigheid van respektieelijk voorzitter en secretaris van d.e te scherpenzeer
evestigde vereniging Oud ScherpenzeeL Gelderland, opericht op vij fentwintig maart neg:entienhonderd achtenestig
e comparanten verklaarden, dat in de algemene ledenergadering der vereniging, gehouden op zeven en twintig februari negentienhonderd een en tachtig
is besloten de statuten flg; rroron i ci nrr +.e wi j zLgen, bi:
lk besluit comparanten werd opgedragen de statuten.r-a
i i z i ai na

-f f ektUef en.

Iijkende va'n gemeld besluit en opdracht uileen aan dee akte gehecht uittreksel uit de notulen van qèmelde
êrcÍ.aderi

ncr

comparanten verklaarden thans ter uitvoering van gield besluit van de algemene ledenvergadering bij d.eze
e statuten der vereniging in zLln geheel gewij zíqd
ast te stellen als volgt:-------

aam - zef o]

------

rtikel t . ------

e vereniging draagt de naam: Verenigíng Oud Scherpeneel en is gevestigd te Scherp
-

rt

De vereniging heeft ten doel het wekken van belang-

stelling voor , n-et verbreiden van de kennis van
en het stimulêren van onderzoek naar de geschiedenis van scherpenzeel, het verzamelen van historische
gegievens en voorwerDen, die be brekking hebben op
ScherpenzeeL en het medewerken aan het behoud van
historische monumenten en karakteristieke olaatsen
aldaar
----:--De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van vergaderingen en Iezingen, alsmede het leggen en bevorderen van kontakten met personen en organisaties, die zLcin geheel
of gedeeltelíjk in de belangensfeer van de vereniging beweg:en
Leoen

ArrrKel J . -----rJTEen van de vereniging zijn natuurlijke en rechtsI personen, die na aanmelding als zodanig door het

tweede

Ár^u

dagelijks bestuur zí1n toegelaten.----binnen een maand na
Bij nj-et-toelating als lid kan de algemene vergaderi-ng alsnog tot toelating besluiten
Het bestuur houdt een register, waarin de namen en
I adressen van alle leden zí1n opgenomen.-----Artikel 4.-----t. Het lidmaatschap qindígt:------a. I door de dood van het 1id;
b. I door opzegging door het 1id;
c. I door opzegging narnens de vereniging. Deze kan
geschieden wanneer een 1íd heeft opgehouden
aan de vereisten voor het lidmaatschap bij
de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij
zí3n verplichtingen jegens de vereniging
niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs
van de vereniging niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren;
d. ldoor ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reg,lementen of besluiten der vereniging handelt , of de verenJ-giingr op onred.e2. Het dagelijks bestuur beslist
aanmelding. -----

lijke wilze benadeelt.-----

Opzegging namens de vereniging geschiedt door

het bestuur

Opzegging van het lidmaatschap doór het tÍd
of door de vereniging kan slechts geschieden
tegen het ej-nde van een verenigingsjaar en met
inachtneming van een opzeggÍ_ngstermijn van
vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van dà vereniging of van het lid redelijkerwijs
niet gevergd
kan worden het lidmaatschap te 1aten voortd.uren
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het

vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op
het vroegst toegelaten tijdstip
volgende op áe
datum waartegen was opgezegd.-----Een lid is niet bevoegd door opzegging van zí1n
lidmaatschap een besluit, waarbÍj de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zí1n
verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten
6- Ontzetti-ng uit het lidmaatschap geschiedt door
het bestuur
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereni.ging op grond dat redelijkerwi j s van de verenj.ging ni-et gevergd kan ---worden het Iidmaatschap te laten voortduren en
van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na
de ontvangst van de kennÍsgeving van het be- :-----sluit beroep open op de algiemene vergadering.
q.
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Hij wordt daartoe ten spoedigste schrj-ftelijk van
het besluit met opg'ave van redenen in kennj-s gesteld
Gedurende de beroepstermijn en hang'ende het beroep
is het lid geschorst.-----Wanneer het Iidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse
bijdrage voor het geheel verschuldigd
rtikel 5. -----eden zi in crehrrrrÁon F^È lro+- betalen
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bijdrage, die door de algemene vergadering wordt
vastg:esteId. Zíj kunnen daartoe in catagorieên woren ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.-estuur
rtikel 6 . -----1 Het bestuur wordt g:evormd door een oneven aantal leI d.en, dat tenminste drie bedraagt.-----.l D" bestuursleden worden door de algemene vergadering
I rrif de leden benoemd
.l De voorzitter wordt in funktie gekozen
I o. overige funkties in het bestuur worden onderling
I door het bestuur verdeeld
I Tot het stellen van kandj-daten voor een bestuursI funktie zí1n zowel het bestuur als viif lerlcn hp-
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Het lÍdmaatschap van het bestuur eindigt door berianken
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het lidmaatschap van de vereniging, onder curatelestelling, verblijf
in een psychiatrisch ziekenhuis
voor langer dan een jaar of ontslag overeenkomsti-g
het in lid 2 van dit artikel bepaalde
Een bestuurslid 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 ontsi-ag, eindigt door het
verloop van die termijn.----Voor een besluit t.ot schorsing of ontslag is een
meerderheid vereist van tenminste twee/derde Cer qelÁin
u*J rri faa}.r:^htg
stemmen
--------*-nte Stemmen
Bestuursleden treden af volgens een d.aartoe door
het bestuur op te maken rooster
Aftredende bestuursleden zí1n terstontl herkiesbaar
Een in een tussentijdse vakature benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats
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Herbenoeming brengt niet automatisch herstel in de

neergelegde funktie met zich

mede
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rtikel

B.

------

Het bestuur kiest uit zí1n midden een dag'elijks bestuur, tenminste bestaande uit de voorziLter, secretarrs en pennl-ngmeester.
Artíkel 9. -----I. van het verhandelde in bestuursvergaderingen wor-den door de secretaris notulen opgámaakt, die doo:
de voarzitter en de secretaris wóiaen vastgesteld
en ondertekend2- ïn afwijking van hetgeen de wet dienaangaande be_
paalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent
de tot standkoming en de inhoud van een besruit
niet beslissend
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nad.ere regers
aangaande de taakverderinq onder de bestuursÍeden,
alsmede aangraande de vetgád."ringen van- en de besluitvorming door het beituur word,en vastgesterd.Art ikel 10.----I r BêfouAen s de beperking'en volgens de statuten is
het bestuur berast met het básturen van de vereniging
1
rndien het aantal bestuursreden beneden
in artiker 6 bedoerde minimum is gedaald, blijfthet het
be
3.

stuur bevoegd.---:--y"t dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse
leiding van de vereniging.

Art ikel

11.

-----

De bestuurders zi3n verplicht de vereniging te
doen inschrijven in het betreffende openbaar registerr gehouden ten kantore van de Kàmer
van

Koophandel, binnen welker gebied de vereniging
haar woonplaats heeft
2. De bestuurders dragen er steeds zorg voor, dat benoeming of ontslag van diegrenen, aan wie volgens
de statuten vertegenwoordigJ_ngsbevoegdheid is
toegekend,wijziging der statuten en óntbind;ing van
de vereniging in het i-n lid r van di-t artiker bedoelde register wordt ingeschreven
De inschrijvÍngen geschiàden door middel van door
de Kamer van Koophandel ter beschikking gestelde
formuli-eren onder overregging van de oíereenkomstig de wet vereiste bescheiàen.
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Verteqenwoordiqing
Artikel 12. ----l. Onverminderd het in de laatste voLzln van lid 2 va
dit artj-kel bepaalde,wordt de verenigLng in en
buj-ten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter,
de secretaris en de penningrmeester gezamenlfjk.--2. Het bestuur is,slechtsmet goedkeuring van de algemene vergaderingrbevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot he! kopenrvervreemden of. bezwaren
van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zícil. voor een
derde sterk maakt of zích. tot zekerheid voor een
schuld van een derde verbindt.----Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en
tegen derden beroep worden gedaan
3. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de al
gemene vergadering voor besluiten tot het huren,
verhuren en op andere wijze in gebruik of genot
verkrijgen en gfeven van onroerende goederen, het
aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend, het ter
leen verstrekken van gelden, het ter leen opnemen
van gelden, waaronder niet begrepen het gebruikmaken van een aan de verenÍging verleend bankkrediet, het aangaan van dadingen, het oplreden in
rechte, waarond.er begrepen het voeren van arbitra1e procedures, doch met uitzondering van het nemen
van conservatoire'maatregelen en van het nemen van
die rechtsmaatregelen, dj-e geen uitstel kunnen gedogen
Op het ontbreken van d.eze goedkeuring kan door en
tegen derden geen beroep worden gedaan

Boe kiaar,

Art ikel
I

Rekening en Verantwoordinq.

r 3.

-----

Het boekjaar van de vereniging, tevens verenigÍngsjaar
loopt van één januari tot en net één en derLig decsnber.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand
van de vereniging zodanige aantekening te hotiden,
dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar
brengt het bestuur in een algemene veroaderingr--'
zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging
van een balans en een staat van baten en lasten,
rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur
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uit de
4.loe algemene vergadering benoemt jaarlijks
| l"d..t een commissie van tenminste twee PersonenrI ai. geen deel mogen uitmaken van het bestuur'
I O" cómmissie ondárzoekt de rekening en verrntwoor
l ai.to van het bestuur en brengt aan de algti lene v€
I gaaéring verslag van haar bevindingen uit
Algemene vergegsrin-fn
Artikel !!.
komen in de verenigrir
ffilgemene
^'l;rï"-u"r"ágahedenvergadering
toe, 6ie niet door de wer of de

statuten aan het bestuur zijn opgedragen'-------he
zes maànden na afloop van
uiterlijk
Jaarlijks,
jaat
vergadering -de,
boekjaar, wordt ""i algemenejaarvergadering
komer
de
In
.r"tgád.ring-gehoudenonder meer aan de orde:------jaarverslag en de rekening en verantwoora.l
- het
13 met het verslag vaI
I ái"g-bedoetd i; artikel
I a. áldt-t bedoelde commissie;
b.là; U".to"*i.tg van de in artikel 13 genoemde cot
missie vocr het volgrende vereniglingsjaar;
I vootziening in eventuele vacatures;
leden''aande
".
of
bestuur
het
van
á.lltootstelleá
-'l;;k;nàiga rij de oproepins' voor de vergaderin'
I
;igá*ene ',rerg.á"ringen wo1-den gehouden zl

l. laraËt;
dan
het bestuui dit wánselijk oordeelt,
I ainriif"
bevoe
aantal leden als

wel tenminste een zodanÍg
de
is tot het uitbrengien van één'ltiende gedeelte
be
aan het
stemmen hun wens dàartoe schriftefijk
stuur kenbaar maken
In dat laatste geval moet de vergaderíng binnen
vier weken door het bestuur worden bijeengeroepe
zi1\
bij gebreke waarvan de verzoekêrs bevoegd
inachtmet
roepen
te
ze1f de vergadering bijeen
is
neming van hetgeen hieiomtrent in de statuten
ter
één
tenminste
in
bepaaÍd of bij advertentie
plaatse, waar de vereniging gevestigd is' veel
gelezen dag- of weekblad
lgelezen
Artikel 15.----efqemene vergaderingen worden bijeenger:oepen
door het bestuur- De oproeping geschiedt schrifhet
telijk aan de adressen van de leden volgens
behante
de
van
ledenregister, onder vermelding

delen onderwerpen
De termijn van oproeping bedraagt tenminste veer

tien dagen
rtikel 16.----de algemene vergadering hebben alle
ffitot
l_
personen'-lleden oer vereni-gi*g, alsmede andere
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die daartoe door het bestuur zLjn uitgenodigd

2. Geschorste leden hebben geen toegang tot de algemene vergaderingf en.

L7
Artikel
AIgemene
I. :--;-

vergiaderingen worden geleid dogf de
één der
voorzitter en Uij dj-ens ontstentenis door
aan
te wij
andere bestuursleden, door het bestuur
in d,
zeLf
zen' bij gebreke.waarvan de vergadering
lei-ding kan voarzaen Van het verhandelde worden notulen gemaakt die,
door de voorzitter en de notulisl
na vaststellinq,
worden ondertekend.
Bes Iuitvorming van ae alqeme.te terqtder
Artikel 1B-----vergadering uitgesproken oordeel
ffialgemene
dat door de vergadering een
vooizitter:,
de
van
besluit is I'enomen, is beslissend
Hetzelfde gáfat voor d'e inhoud van een geno*el
99
sluit voorzover gestemd werd over een niet schrif
telijk vastgelegd voorstel - -----na het uitspreken van h
Wordt echter onÁiad"flijk
in het eerste lid bedoeld. oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stennning of
plaats, wanneer de meerderheid der vergradering
indien de oorspronkelijke stermning niet hoofdelij
geschiedde, een' stemgerechtigde
of schriftelijk
Door deze nieuwe stemrning
veilangtdit
aanwezigle
van de oorspronkelijk
rec'htsgávolgen
de
vervallen
stemming
bepaVoorzovár de statuten of de wet niet andersvergaalgemene
de
van
besluiten
alle
Ien, worden
dering genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen
redár lid van de verenigtitg, dat niet geschorst
is, heeft één stem- ----:--Eenlidkanzídntervergaderi.ngdoenvertegenwoc
digenuitsluitend.bijschriftelijkevolmacht,afge
geven aan een medelid
Blanko stemmen worden beschouwd a1s niet te zi-)n

uitgebracht
rtikel I9-----Steffiên kan zowel schriftefijk als mondeling geschieden
de
Schríftelijke stemming heeft P1aats, wanneer
led'en
aanwezige
der
oorzitter of tenminste tien
dit verlangen
esluit,vorming bij acclamatie is mogelijk'tenzij
tenminste ti.á der aanwezige leden hoofdelijke stt
ing verlangen
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Indien bij stemming over zaken de stenrnen stakenr-wordt het voorstel geacht te zijn ver$/orpen-------3. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte màerderheid heeft verkregenrwordt trerstemd
tussen de twee personen, die de meeste stemmen op
zich verenigden.
Behalen meer dan twee personen de meeste stemmen'
dan worden'deze allen j-n de herstemming betrokken.Indien bij de herstemming wederom niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, dan wordt diegene ,die het hoogste aantal stemmen op zíc}:, verenigde, geacht te zÍ-3n gekozen- Is het hoogste
aantal stemmen door meer dan een persoon behaald,
dan beslist het lot, wi-e van deze laatsten gekozen
is. ----Artikel 20.----I. Ed-Eênstemmig besluit van alle leden, ook al zí1n
d.eze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits
met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde
kracht aIs een besluit van de algemene vergadering'
Zolang in een algemene verg:adering alle leden aanzLg of vertegenwoordígd zí1n, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen'
omtrent alle aan de orde komende onderwerpen -dus
of tot ontmede een voorstel tot statutenwijziging
plaatsgehad
binding- ook al heeft geen oproeping
of is ó.eze niet op de voorgeschreven wí)ze gesctr-ied
of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen
en houden van vergaderi-ngen of een daarmee verband
niet in acht genomen
houdende formaliteit
Statutenwij ziging, ontbindinq Artikel 2I -----l. lToE-ïlfziging der statuten of ontbinding der verelniging kan slechts worden besloten in een daartoe
lspeciaal bijeengeroepen algemene vergadering.
lr" deze vergadering dient tenminste twee/derde
laeet der leden aanwezig of vertegenwoordigd te

lziin- Het voorstel tot wijzigingr der statuten of
lontbindinqr der vereniging kan slechts worden senolmen met tànminste twee/derde der geldig uitgebrach'
It" stemmen. Ïndien het vereiste aantal niet ter
is,zal
lvergadering aanwezigf of vertegenwoordigd
na
twee
weken,
dan
eerder
niet
doch
maand,
een
lbinnen
bijeengeroePên,
worden
vergadering
leen nieuwe
lwaarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenlwoordigde leden tot wijziging der statuten of
lontbinding der vereniging kan worden besloten r----'
hnits met tenminste twee/derde der getdig uitge-

.'"n.'u/ot.u.

lt
brachte stemmen
Een voorstel tot wijziging der statuten of ontbinding
der vereniging dient tenminste veertien dagen voor de
vergadering ter kennis van de leden te worden gebracht
Ingeval van statutenwíTziging dient de oproep vergezeld te gaan van de volledige tekst van de voorgestelde wij zLginq.
3. Een statutenwLlziging kan slechts worden vastgesteld
bij notariêIe akte.
Ingeval van ontbinding van de vereniging geschiedt de
vereffening door het bestuur.
Een eventueel batig likwidatiesaldo wordt bestemd voor
een bij het ontbindingsbesluit aan Le wijzen doel,
hetwelk zoveel mogelijk overeenkomt met het doel der
vereniging. fndien dit niet mogelijk is vervalt het
saldo aan degenen, die ten tijde van het besluit tot
ontbinding lid waren. feder hunner ontvangt dan een
qelijk deeI.
6. De leden zLSn niet gehouden bij te dragen in de tekorten bij de liquidatie van de vereniging.

Onderzoekinqen.

4

Artikel 22.
De rêsuftaten van geschiedkundig onderzoek, verricht door

één of meer leden der vereniging met finánciéle steun
van de verenig'ing, worden eigendom van de verenigingDeze resultaten mogen sle'chts worden gepubliceerd met toestemmingr van de algemene vergadering.
Huishoudelijk reglement .
Artikel 23.
De algemene vergadering kaneen huishoudefijk reglement
vaststellen. Dit reglement mag niet in strijd zijn met
de wet of de statuten.
Slotbepalingen.
Artikel 24.
Ïí alle gevallen, waarin de statuten of reglementen niet
voorzien, alsmede in gevallen van twijfel over de uitleg daarvan, beslist het bestuur onder verplichting daaromtrent aan de eerstvolgfende algemene vergadering verantwoordingt af te Iegigen.
De comparanten zLTn mij' notaris, bekend.
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Na zakelijke opqave van de inhoud van deze akte aan de
verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van
de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op
volledige voorlezlng daarvan geen prijs te stellenVervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de
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comparanten en mij, notaris,

ondertekend.
I

/

I
I
i

)

