
Dossier: 1049709
STATUTENWIJZIGING VERENIGING
Op * verscheen voor mij, mr. Gerreke Berdien Smeenk, notaris te Ooststellingwerf:
handelend als schriftelijk gemachtigde van de algemene vergadering van de 
vereniging: VERENIGING TOERISTISCHRECREATIEF BELANG 
OOSTSTELLINGWERF, statutair gevestigd te Appelscha (gemeente Ooststellingwerf), 
feitelijkgevestigd Boerestreek 23 te 8426 BN Appelscha, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:
40001629, hierna te noemen: ‘de vereniging’.
De verschenen persoon heeft mij, notaris, het volgende verklaard:
INLEIDING
1.     De vereniging werd opgericht zes februari negentienhonderd elf (06-02-1911).
2.     De statuten van de vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op 
veertien mei tweeduizend een (14-05-2001) verleden voor mr. Simon ter Heide, destijds 
notaris te Oldeberkoop.
3.     Op * heeft de algemene vergadering van de vereniging besloten de statuten van de 
vereniging te wijzigen.
Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt.
4.     De verschenen persoon is door de algemene vergadering gemachtigd deze 
statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
 
STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke 
ingang als volgt:
STATUTEN
Artikel 1 – Naam en zetel
1.     De vereniging draagt de naam: Vereniging Toeristisch Recreatief Belang
Ooststellingwerf.
2.     Zij is gevestigd te Appelscha (gemeente Ooststellingwerf).
3.     De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 
Artikel 2 – Doel
De vereniging heeft ten doel:
a.     het bevorderen van een voor de verschillende geledingen van de samenleving zo 
goed mogelijk gebruik van de toeristische en recreatieve mogelijkheden in het 
werkgebied van de vereniging;
b.     voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles inde ruimste zin van het woord.
 
Artikel 3 – Middelen
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a.     het in stand houden en tot stand brengen van toeristische en recreatieve 
mogelijkheden of stimuleren daartoe;
b.     het geven van adviezen aan en het samenwerken met overheid, bedrijfsleven en 
organisaties;
c.     alle andere middelen die tot het doel der vereniging kunnen leiden.
Artikel 4 – Werkgebied
Het werkgebied van de vereniging omvat de gemeente Ooststellingwerf.
 
Artikel 5 – Leden



1.     De vereniging kent leden, leden met beperkte rechten en ereleden.
2.     a.     Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke en rechtspersonen die als 
zodanig zijn toegelaten na schriftelijke aanmelding bij de secretaris van het bestuur. 
Indien hierop binnen twee maanden niet afwijzend beslist wordt, wordt de betrokkene als 
lid ingeschreven.
b.     Een afwijzende beslissing wordt met redenen omkleed bij aangetekende brief aan 
betrokkene mede gedeeld. Hierop staat binnen een maand beroep open bij het 
algemeen bestuur, dat zo mogelijk in zijn eerstvolgende vergadering beslist, na 
betrokkene in gelegenheid te hebben gesteld van zijn zienswijze te doen blijken.
3.     Gewone leden zijn zij die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en zich hebben
aangemeld als lid van de vereniging en zijn toegelaten als lid van de vereniging.
4.     Leden-rechtspersonen zijn die naamloze- en besloten vennootschappen, 
stichtingen, coöperatieve verenigingen, verenigingen en instellingen die zich hebben 
aangemeld als lid van de vereniging en zijn toegelaten als lid van de vereniging.
5.      Leden met beperkte rechten zijn natuurlijke- of rechtspersonen gevestigd buiten de 
gemeente Ooststellingwerf zonder stemrecht, zij maken slechts gebruik van de 
promotionele mogelijkheden van de vereniging.    
6..     Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur door de algemene 
vergadering als zodanig zijn benoemd. Zij genieten dezelfde rechten als gewone leden, 
doch zijn vrijgesteld van contributie.
Artikel 6 – Einde van het lidmaatschap
1.     Het lidmaatschap eindigt:
a.     door het overlijden van het lid;
b.     door opzegging door het lid;
c.     door ontbinding van het lid-rechtspersoon;
d.     door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft 
opgehouden aan de vereistenvoor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, 
wanneer hij zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging, na daartoe schriftelijk te 
zijn aangemaand, niet vóór de eerste november ten volle nakomt, alsook wanneer 
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren;
e.     door ontzetting. Deze is alleen mogelijk wanneer een lid in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze 
benadeelt.
2.     Opzegging namens de vereniging geschiedt door het algemeen bestuur.
3.     Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts 
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een 
opzegtermijn van vier weken. 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 opzichte uit te 
sluiten.
6.     Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het algemeen bestuur.
7.     Van het besluit tot 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 betrokkene 
binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de 
algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met 
opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het 
beroep is het lid geschorst.
8.     Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft 
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage(contributie) voor het gehele jaar verschuldigd.
Artikel 7 – Contributie
Ieder lid betaalt een contributie, uitgezonderd het onder artikel 5 lid 5 bepaalde. De wijze 
van contributieheffing wordt door de algemene vergadering vastgesteld op voorstel van 
het algemeen bestuur. Het totaalbedrag der door de gezamenlijke leden op te brengen 
contributie over enig jaar wordt tegelijk met de begroting voor dat jaar door de algemene 
vergadering vastgesteld. De leden kunnen hiertoe in categorieën worden ingedeeld die 
een verschillende contributie betalen.
 
Artikel 8 – Begunstigers
1.     Begunstigers (donateurs) zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging 
financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum 
bijdrage.
2.     Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij 
of krachtens de statuten of huishoudelijk reglement zijn toegekend en opgelegd.
Artikel 9 – Bestuur
1.     Het algemeen bestuur bestaat uit minimaal vijf leden en maximaal zeven leden.
2.     De leden van het algemeen bestuur worden benoemd door de algemene 
vergadering van de vereniging bij voorkeur uit leden van de vereniging op bindende 
voordracht van het algemeen bestuur of ten minste tien leden.
3.     De voordracht van de door de algemene vergadering van de vereniging aan te 
wijzen leden van het algemeen bestuur wordt bij de oproeping van de vergadering 
meegedeeld. Een in dat geval mogelijke voordracht van tien of meer leden moet voor
de aanvang van de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
4.     Aan een onder punt 3 omschreven voordracht van het algemeen bestuur kan het 
bindende karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de geldig 
uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering.
5.   Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig 
het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan 
is de algemene vergadering vrij in de keus.
6.     Indien er méér dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die 
voordrachten.
7.     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.
8.     Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het 
bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is slechts tweemaal 
herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de 
plaats van zijn voorganger in.
9.     Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts indien een bestuurslid is benoemd vanuit 
de leden van de vereniging: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
Artikel 10



1.     Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het algemeen bestuur belast met 
de besturen van de vereniging.
2.     Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het algemeen bestuur 
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te 
beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of plaatsen aan de orde komt.
3.     Het algemeen bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde 
onderdelen van zijn taak te doen uitvoerendoor commissies die door het bestuur worden 
benoemd.
4.     Het algemeen bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering 
bevoegd tot het sluiten van de overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren 
van registergoederen, 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 de 
goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
5.     Onverminderd het in de laatste volzin van het lid 4 bepaalde wordt de vereniging in- 
en buiten rechte vertegenwoordigd door het algemeen bestuur. De 
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de 
secretaris of de penningmeester.
6.     Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de besluiten van het algemeen 
bestuur.
Artikel 11 – Algemene vergaderingen, Verslaggeving en verantwoording
1.     Het verenigingsjaar vereniging loopt van één januari tot en met eenendertig 
december.
2.     Het algemeen bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging 
zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 
kunnen worden gekend.
3.     Binnen zes maanden na afloop van elk verenigingsjaar wordt een algemene 
vergadering (Jaarvergadering) gehouden. Het algemeen bestuur brengt in deze 
vergadering zijn jaarverslag uit, doet onder overlegging van de nodige bescheiden, 
rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur, 
biedt ter goedkeuring aan de begroting voor het komende verenigingsjaar met daarbij 
een voorstel voor de in dat jaar door de leden op te brengen contributie.
4.     Het algemeen bestuur laat jaarlijks de administratie en het financiële verslag 
controleren door een erkend accountantskantoor. De bevindingen van deze 
accountantscontrole worden aan het financieel verslag van de vereniging toegevoegd en 
aan de leden toegezonden, zodat de leden in de algemene ledenvergadering hierop 
kunnen reageren en eventueel conclusies kunnen trekken.
5.     Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en 
verantwoording strekt het algemeen bestuur tot décharge.
6.     Indien de goedkeuring voor de rekening en verantwoording wordt geweigerd dan 
neemt de algemene vergadering al die maatregelen, welke door haar in het belang van 
de vereniging nodig geacht worden.
7.     Het algemeen bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, zeven 
jaar lang te bewaren.
Artikel 12
1.     De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het algemeen bestuur 
met inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een 
aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling waarin de te behandelen onderwerpen 
zijn vermeld.



2.     Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen 
worden gehouden zo dikwijls het algemeen bestuur zulks wenselijk oordeelt, alsmede zo 
dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht 
door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste 
een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering. Na ontvangst van een 
dergelijk verzoek is het algemeen bestuur verplicht een algemene vergadering bijeen te 
roepen op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien het verzoek tot bijeenroepen binnen veertien dagen nadat dit door het algemeen 
bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot het 
bijeenroepen kunnen overgaan op de wijze waarop het algemeen bestuur de algemene 
vergadering had behoren bijeen te roepen.
 
Artikel 13 – Toegang en stemrecht
1.     Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, leden met beperkte 
rechten, ereleden en bestuursleden voor zover deze tevens niet lid mochten zijn. 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 gewoon lid van de vereniging dat niet geschorst is, en ieder erelid heeft één 
stem.
Het bestuurslid dat geen lid is van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.
4.     Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. 
Een lid kan echter nooit meer dan twee volmacht stemmen uitbrengen.
5.     Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of één van zijn 
bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
6.     Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het 
aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van 
de voorzitter.
7.     Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der 
geldig uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemmen over 
personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen 
op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een 
tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal geldig 
uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen die bij tweede stemming de 
meerderheid der geldig uitgebracht stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die 
tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. Blanco stemmen en stemmen 
ondertekend met de namen van degene die de stem heeft uitgebracht zijn ongeldig.
8.     Voorstellen betreffende opheffing van bijkantoren casu quo folderkantoren in andere 
dorpen van Ooststellingwerf dan Appelscha kunnen slechts in stemming worden 
gebracht in de algemene ledenvergadering na voorafgaande goedkeuring van de 
algemene vergadering van de vereniging van plaatselijk belang in de betreffende plaats.
9.     Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is 
genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de 
juistheid daarvan wordt betwist, vindt er een nieuwe stemming plaats, wanneer de 
meerderheid der vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of 
schriftelijk geschiedde, één der stemgerechtigde aanwezigen, dit verlangt.
Artikel 14
1.     De voorzitter leidt de vergaderingen; bij zijn afwezigheid of ontstentenis treedt zijn 
plaatsvervanger als voorzitter der vergaderingen op.



2.     Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of een 
door de voorzitter aangewezen medewerker van de vereniging notulen gehouden.
Artikel 15 – Statutenwijziging en ontbinding
1.     Wijziging van de statuten en ontbinding van de vereniging kunnen slechts 
geschieden na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met 
de mededeling dat een wijziging van de statuten casu quo een besluit tot ontbinding van 
de vereniging zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping van een dergelijke 
vergadering is tenminste veertien dagen.
2.     Indien er een oproeping tot een algemene vergadering ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging casu quo tot ontbinding van de vereniging is gedaan moet 
tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van het voorstel, waarin 
de voorgestelde wijziging casu quo de ontbinding van de vereniging woordelijk is 
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage liggen tot na 
afloop van de dag waarop de vergadering heeft plaats gevonden.
3.     Wijziging van de statuten casu quo de ontbinding van de vereniging kan slechts 
geschieden met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte 
aantal geldige stemmen.
4.     Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt.
5.     Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn 
aangewezen, geschiedt de vereffening door het algemeen bestuur. Een eventueel batig 
saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige 
doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen. Na ontbinding 
blijft de vereniging voortbestaan tot zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen zoveel 
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moet 
aan haar naam toegevoegd worden “in liquidatie”.
Artikel 16 – Huishoudelijk reglement
1.     De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2.     Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen 
dwingend recht bevat, noch met de statuten.
SLOT
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is verleden te Oosterwolde, gemeente Ooststellingwerf, op de datum 
in het hoofd van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen meegedeeld en 
toegelicht. De verschenen personen hebben 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 kennisgenomen en met die inhoud in te 
stemmen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de inhoud van de akte 
voortvloeien.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de 
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.


