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No.
STATUTENWIJZIGING
VAN EEN VERENIGING
24 november 2006

Heden vierentwintig november tweeduizend zes, verschenen
voor mij, mr QUIRINUS CAROLUS MARIE PAANTJENS, notaris te
Venray:
1. de heer Paul Frederik Leonard Antoon HERMSEN, geboren te
Bergen
op
tweeëntwintig
maart
negentienhonderd
achtenzestig (houder van paspoort nummer NC7409742),
wonende te 5944 NE te Arcen, Brandemolen 34, gehuwd, en
2. de heer Franciscus Aloysius SEIJSENER, geboren te Venlo
op tweeëntwintig december negentienhonderd zevenenzestig
(houder van identiteitskaart nummer ID8831216), wonende
te 5931 JH te Tegelen, Hulsterweg 28, gehuwd,
volgens hun verklaring te dezen handelend in hun hoedanigheid van voorzitter respectievelijk secretaris van de
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: BUSINESS VISION
VENRAY, statutair gevestigd te Venray, adres der vereniging:
Bommelroystraat 1, 5854 CS Nieuw Bergen (Limburg) en als
zodanig tezamen deze vereniging conform artikel 11 lid 2 ten
deze rechtsgeldig vertegenwoordigend.
De comparanten verklaren dat de algemene ledenvergadering
van de vereniging, met inachtneming van hetgeen daaromtrent
in de statuten is bepaald en met de vereiste meerderheid van
stemmen, in haar vergadering van zeven en twintig juni
tweeduizend zes heeft besloten de statuten van de vereniging
te wijzigen en dat de gewijzigde statuten luiden als volgt:
STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging is genaamd: BUSINESS VISION VENRAY.
Zij is gevestigd te Venray.
DOEL
Artikel 2
1. De vereniging stelt zich ten doel:
het op slagvaardige wijze behartigen van de gemeenschappelijke plaatselijke en regionale belangen van de
lede op economisch en sociaal gebied, om zodoende een
goed ondernemersklimaat in de regio Venray te bevorderen
in de meest ruime zin. De doelgroep bestaat uit bedrijven
in het Midden- en Kleinbedrijf met activiteiten op het
gebied van industrie, ambacht, handel en dienstverlening.
2. Zij streeft bovenomschreven doeleinden onder meer na
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door:
1. het periodiek beleggen van bijeenkomsten van de leden;
2. Het onderhouden van contacten met werkgeversorganisaties en andere instanties en organen waartoe de
leden behoren;
3. Het geven van advies en voorlichting aan de leden;
4. Het voeren van overleg met gemeentelijke en andere
instanties die voor de belangenbehartiging van de
leden in aanmerking komen; en
5. Andere wettige middelen welke bevorderlijk zijn aan
het doel van de vereniging.
DUUR EN VERENIGINGSJAAR
Artikel 3.
1. De vereniging is opgericht op dertig juni negentienhonderd vijf en negentig,
en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
LIDMAATSCHAP
Artikel 4.
Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen,
maatschappen, vennootschappen onder firma en rechtspersonen
die een onderneming op het gebied van industrie, ambacht,
handel en dienstverlening binnen een afstand van twintig
(20) kilometer vanaf het centrum van Venray uitoefenen of
die een aantoonbaar belang hebben om lid te worden, zulks
ter beoordeling van het bestuur.
Niet-natuurlijke personen dienen voor de uitoefening van de
rechten binnen de vereniging schriftelijk een natuurlijk
persoon aan te wijzen die het lid vertegenwoordigt.
TOELATING TOT HET LIDMAATSCHAP
Artikel 5.
Een natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma
of rechtspersoon als bedoeld in het vorige artikel kan als
lid worden toegelaten na een hiertoe strekkend schriftelijk
verzoek te hebben ingediend bij het bestuur. Omtrent toelating als lid beslist het bestuur. Het bestuur kan een
toelating als lid weigeren om de verscheidenheid van het
ledenbestand te waarborgen. Van zijn beslissing brengt het
bestuur de aanvrager schriftelijk op de hoogte.
Artikel 6.
Het bestuur houdt een ledenlijst bij. Op deze lijst wordt
nauwkeurig aantekening gehouden van alle mutaties. Het
bestuur vermeldt op deze lijst alle feiten, welke voor de
vereniging van belang kunnen zijn met betrekking tot het
lidmaatschap.
BEëINDIGING LIDMAATSCHAP
Artikel 7.
Het lidmaatschap eindigt:
1. door ontbinding van een rechtspersoon die lid is van de
vereniging dan wel overlijden van een lid-natuurlijk
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persoon;
2. door schriftelijke opzegging door het lid, uiterlijk één
maand voor het einde van het verenigingsjaar, en nadat
hij aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan;
3. door schriftelijke opzegging door het bestuur namens de
vereniging, indien het lid heeft opgehouden aan de
vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, wanneer hij
zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt,
alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
4. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken
wanneer een lid handelt in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten der vereniging of de vereniging
op onredelijke wijze benadeelt.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het
bestuur bij aangetekend schrijven met opgave van redenen.
In de schriftelijke opzegging door het bestuur en in de
kennisgeving van ontzetting moet worden vermeld, dat het
betrokken lid binnen een maand na ontvangst van het bericht,
in beroep kan komen bij de algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist over de opzegging door het
bestuur of de ontzetting in hoogste instantie. Hangende het
beroep is het betrokken lid geschorst.
Artikel 8.
De leden betalen een contributie zoals die jaarlijks door de
algemene vergadering zal worden vastgesteld. Indien een lid
een tweede persoon als bedoeld in artikel 4 laatste volzin
heeft aangewezen, betaalt het een verhoogde, dor de algemene
ledenvergadering vast te stellen contributie.
BESTUUR
Artikel 9.
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste
drie personen.
2. De leden van het bestuur worden uit de leden gekozen door
de algemene vergadering voor de tijd van vier jaren.
3. Het bestuur kiest uit zijn midden de voorzitter en
eventueel een vice-voorzitter. De overige taken worden
door het bestuur onderling verdeeld. De functies van
secretaris en penningmeester kunnen in één persoon
verenigd zijn.
4. Overeenkomstig een door het bestuur op te maken rooster,
treedt om de twee jaar om en nabij de helft van het
aantal
bestuursleden
af.
Een
tussentijds
gekozen
bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats
van zijn voorganger in.
Afgetreden bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
De algemene vergadering kan echter te allen tijde de
verkiezing ongedaan maken.
5. Niet verkiesbaar tot bestuurslid is degene:
- die tot de vereniging in dienstbetrekking staat;
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van wie reeds de echtgenoot/echtgenote of een bloedof aanverwant tot en met de tweede graad in het
bestuur zitting heeft.
6. Het bestuurslidmaatschap vervalt op het moment dat men
geen lid meer is.
Artikel 10.
De voorzitter roept op tot en leidt alle vergaderingen.
Bij zijn afwezigheid wordt zijn functie waargenomen door de
vice-voorzitter of een bestuurslid, aangewezen door het
bestuur.
Hij belegt meermalen per jaar bestuursvergaderingen.
Hij is verplicht een bestuursvergadering bijeen te roepen,
wanneer twee leden van het bestuur, met opgave van de te
behandelen onderwerpen, dit verzoeken.
Blijft hij in gebreke de vergadering binnen veertien dagen
op te roepen, dan hebben diegenen die het verzoek ingediend
hebben, het recht zelf de vergadering bijeen te roepen en
zelf in haar leiding te voorzien.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11.
1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
2. Bovendien wordt de vereniging vertegenwoordigd door twee
gezamenlijk handelende bestuursleden.
3. Alle stukken welke van de vereniging uitgaan en welke
dienen tot bewijs dat de vereniging zich tegenover derden
heeft verbonden, moeten zijn ondertekend door twee
bestuursleden
namens
het
bestuur.
Alle
andere
correspondentie wordt door de secretaris ondertekend.
Artikel 12.
Aan het bestuur zijn opgedragen het beheer en de leiding van
de zaken van de vereniging. Deze taken kunnen aan anderen
worden gedelegeerd, doch blijven onder verantwoordelijkheid
van het bestuur.
Voor het aankopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, voor het stellen van zekerheden, alsmede voor het
lenen van geld van derden heeft het bestuur, indien deze
rechtshandelingen een door de algemene vergadering vast te
stellen bedrag te boven gaan, de voorafgaande goedkeuring
nodig van de algemene vergadering.
Artikel 13.
1. Jaarlijks heeft tenminste één algemene vergadering
plaats, waarop rekening en verantwoording wordt afgelegd,
verslag
over
het
afgelopen
verenigingsjaar
wordt
uitgebracht, de contributie wordt vastgesteld, in eventuele vacatures wordt voorzien, de voorstellen in behandeling worden gebracht en waarop door de controlecommissie rapport wordt uitgebracht en een nieuwe controle-commissie wordt benoemd.
2. Goedkeuring van de jaarstukken strekt het bestuur tot
décharge voor het gevoerde beheer.
-
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3. De in de wet vermelde termijn van zes maanden na afloop
van het betrokken boekjaar, waarbinnen de jaarvergadering
dient te worden gehouden, kan bij besluit van de algemene
vergadering worden verlengd.
4. Alle besluiten worden met volstrekte meerderheid van
stemmen van de stemgerechtigde leden genomen.
Artikel 14.
1. De leden worden uiterlijk acht dagen van tevoren tot de
vergaderingen opgeroepen. In spoedeisende gevallen kan de
oproep tot uiterlijk acht en veertig uur van tevoren
worden gedaan, behoudens in het geval van statutenwijziging of ontbinding der vereniging.
2. De oproeping tot de algemene vergqadering bevat de agenda
voor die vergadering, welke wordt vastgesteld door het
bestuur.
3. De leden kunnen tot uiterlijk vier dagen voor de vergadering aan het bestuur schriftelijk opgeven welke niet op
de agenda voorkomende onderwerpen zij op de agenda wensen
te plaatsen. Het bestuur beslist of de opgegeven
onderwerpen alsnog op de agenda zullen worden geplaatst.
Van plaatsing of weigering tot plaatsing wordt mededeling
gedaan, onmiddellijk na aanvang van de desbetreffende
vergadering.
Artikel 15.
Het bestuur of tenminste vijf leden hebben het recht tot
uiterlijk twee dagen voor de algemene vergadering, waarin in
een vacature moet worden voorzien, kandidaten voor de te
vervullen bestuurszetel(s) te stellen.
Artikel 16.
De meerderheid van het bestuur of tenminste een/tiende van
het aantal leden kan schriftelijk een algemene vergadering
verlangen, waarop de door deze gewenste agendapunten behandeld worden.
De voorzitter van het bestuur is verplicht binnen veertien
dagen nadat het verzoek hem bereikt heeft, de gewenste
algemene vergadering bijeen te roepen. Indien hij zulks
nalaat, kan de vergadering worden bijeengeroepen door de
ondertekenaars van het verzoek. Zij voorzien dan zelf in de
leiding van de vergadering en notulering van het verhandelde.
Artikel 17.
1. Voor besluiten over zaken en verkiezing van personen is
een volstrekte meerderheid van stemmen vereist.
Onder volstrekte meerderheid van stemmen dient te worden
verstaan: bij een even aantal uitgebrachte stemmen, de
helft plus een en bij een oneven aantal geldig uitgebrachte stemmen, het eerste hele getal boven de helft.
2. Alleen over onderwerpen die op de agenda voorkomen, kan
worden gestemd. Andere voorstellen/onderwerpen kunnen
niet worden behandeld noch in stemming worden gebracht,
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tenzij tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig is. Besluiten over deze voorstellen/onderwerpen
kunnen in dat geval slechts worden genomen met tenminste
drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. Blanco stemmen, stemonthoudingen en stemmen van onwaarde
mogen voor de stemming niet worden meegeteld.
4. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Over
zaken kan mondeling gestemd worden.
5. Indien bij stemmingen over personen de volstrekte meerderheid niet bij de eerste stemming wordt verkregen, dan
wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen
die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen. Indien
ook bij herstemming de volstrekte meerderheid niet wordt
gehaald, beslist het lot.
6. Indien bij stemmingen over zaken, de stemmen staken, is
het voorstel verworpen.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 18.
1. Wijziging van de statuten kan slechts geschieden krachtens besluit van de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van
de stemgerechtigde leden aanwezig is en mits tevoren bij
de agenda de tekst van de voorgestelde wijzigingen aan de
leden is toegezonden.
2. Indien het quorum, als in het vorige lid bedoeld, niet
aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering bijeen geroepen, waarin het besluit tot wijziging kan worden genomen
met een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige
leden.
ONTBINDING
Artikel 19.
1. De vereniging kan slechts worden ontbonden door een
besluit van een speciaal daartoe belegde algemene vergadering, op welk besluit het bepaalde in artikel 18,
leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing is.
2. Het bestuur zorgt voor de vereffening van de zaken der
ontbonden vereniging, tenzij door de algemene vergadering
daartoe andere personen zijn aangewezen.
3. Indien bij ontbinding, na voldoening van alle schulden,
een batig saldo resteert, zal dit worden aangewend voor
een doel dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met
het doel van de vereniging.
SLOTARTIKEL
Artikel 20.
Bij meningsverschil omtrent de uitleg van deze statuten,
alsmede in aangelegenheden der vereniging waarin deze
statuten, de reglementen of de wet niet voorzien, beslist
het bestuur.
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WAARVAN AKTE is verleden te Venray op de datum in het hoofd
van deze akte vermeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De inhoud
van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de
akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de
inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud
in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna
ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.

