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STATUTENWIJZIGING
Vereniging van Amersfoortse Bedrijven

Heden, vijftien mei tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. Gerrit
Herman Beens, notaris te Amersfoort:
mevrouw mr. Ilse Marianne Martha Strooij, werkzaam onder de
verantwoordelijkheid van mij, notaris, woonplaats kiezende te Amersfoort, -

Koningin Wilhelminalaan 1, geboren te Amersfoort op achtentwintig
februari negentienhonderd negenenzestig, te dezen handelend als
gevolmachtigde van:
de heer Hendrikus Antonius Voortman, geboren te Hengelo op vijf februari -

negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 3831 PC Leusden,
Bitterschoten 19, van wie de identiteit blijkt uit zijn overgelegde Nederlands
rijbewijs, genummerd 4732818701, geldig tot twintig oktober tweeduizend -

twintig,
die bij het verlenen van de volmacht handelde als bestuurslid van de te
Amersfoort gevestigde vereniging: Vereniging van Amersfoortse Bedrilven, —

kantoorhoudende te 3831 PC Leusden, Bitterschoten 19, ingeschreven in —

het handelsregister onder nummer 40506681.
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde:
a. dat bij akte op drie juni negentienhonderd vijfenzeventig is opgericht —

de vereniging: Vereniging van Amersfoortse Bedrijven, voornoemd,
hierna te noemen: Vereniging;

b. dat de statuten van de Vereniging zijn vastgelegd en nadien voor het —

laatst zijn gewijzigd bij akte op achtentwintig maart tweeduizend
zeventien verleden voor een waarnemer van mr. G.H. Beens,
voornoemd;

c. dat in de algemene vergadering van de Vereniging, gehouden op
negentien februari tweeduizend twintig het voorstel tot
statutenwijziging is goedgekeurd;

d. dat volmachtgever als bestuurslid van de Vereniging op grond van
artikel 15 lid 4 van de statuten van de Vereniging zelfstandig bevoegd is
de akte van statutenwijziging te verlijden;

e. dat van gemeld besluit blijkt uit een aan deze akte te hechten
exemplaar van de notulen van gemelde vergadering.

Alsnu verklaarde de comparante, handelend als gemeld, naar aanleiding —

van gemeld besluit en ter uitvoering daarvan bij deze te constateren:
- dat artikel 5 lid 1 van de statuten van de Vereniging gewijzigd en

opnieuw vastgesteld als volgt:
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“1. Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke of rechtspersonen, —

die een bedrijf uitoefenen op het gebied van handel, industrie of—
dienstverlening, non-profitorganisaties, onderwijsinstellingen en —

publieke instellingen, welke gevestigd zijn in Amersfoort of directe
omgeving en welke ten minste vijftien (15) werknemers hebben —

of, naar het oordeel van het bestuur, van toegevoegde waarde —

zijn voor de vereniging.”
- dat artikel 7 lid 1 van de statuten van de Vereniging gewijzigd en

opnieuw vastgesteld als volgt:
“1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden. Bestuursleden

worden benoemd door de algemene vergadering voor een
periode van vier jaar. Aftredende bestuursleden zijn maximaal één
keet herbenoembaar. In uitzonderingsgevallen wordt deze
zittingstermijn verlengd indien het bestuur hiertoe besluit en de —

algemene vergadering hiermee instemt. De voorzitter wordt in —

functie benoemd; de overige bestuursfuncties, waaronder in ieder
geval de secretaris en de penningmeester, worden door het
bestuur onderling verdeeld. Het bestuur kan één of meer
adviseurs benoemen.”

VOLMACHT
Van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de comparante blijkt uit een —

aan deze akte te hechten volmacht.
BIJLAGE
Aan deze akte zal de volgende bijlage worden gehecht:
- voornoemde notulen;
- voornoemde volmacht.
SLOT
De comparante is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van
deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparante
meegedeeld en ik heb daarop een toelichting gegeven.
De comparante heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te.
hebben genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de
comparante en mij, notaris ondertekend om vijftien uur veertig minuten. —

(volgt ondertekening)

,? UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
op 15 mei 2020

( om t
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NOTA R lAAT

De ondergetekende:
mr. Gerrit Herman Beens, notaris te Amersfoort, verklaart hierbij, dat hij zich naar beste weten
heeft overtuigd, dat de statuten van: Vereniging van Amersfoortse Bedrijven, gevestigd te
Amersfoort, luiden overeenkomstig de aan dit certificaat gehechte tekst.

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte, verleden voor de te Amersfoort gevestigde notaris
mr. Gerrit Herman Beens, op 15 mei 2020.

Getekend te Amersfoort, op 15 mei 2020 om C
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STATUTEN
Vereniging van Amersfoortse Bedrijven

per 15 mei 2020

NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: “VERENIGING VAN AMERSFOORTSE
BEDRIJVEN”.
Artikel 2.
Zij heeft haar zetel in Amersfoort.
DOEL
Artikel 3.
De vereniging heeft ten doel het behartigen van de collectieve belangen —

van haar leden, het organiseren van ontmoetingen tussen de leden, het —

uitwisselen van kennis en het bevorderen van een goede verstandhouding—
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tussen bedrijven onderling en met overheden.
Artikel 4.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door, onder andere:
a. het optreden naar buiten, met name naar de overheden en

publiekrechtelijke
instellingen, in alle aangelegenheden die van belang zijn voor het
bedrijfsleven, en

b. het organiseren van bijeenkomsten voor haar leden.
LIDMAATSCHAP
Artikel 5.
1. Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke of rechtspersonen, die een

bedrijf uitoefenen op het gebied van handel, industrie of
dienstverlening, non-profitorganisaties, onderwijsinstellingen en
publieke instellingen, welke gevestigd zijn in Amersfoort of directe
omgeving en welke ten minste vijftien (15) werknemers hebben of,
naar het oordeel van het bestuur, van toegevoegde waarde zijn voor de
vereniging.

2. Het bestuur kan aspirant-leden schriftelijk, waaronder mede wordt
verstaan door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en —

reproduceerbaar bericht uitnodigen om als lid toe te treden. De
beslissing tot het doen van een uitnodiging berust bij het bestuur.
Van een zodanige beslissing staat geen beroep open. Het bestuur beslist
over de toelating met inachtneming van het in het vorige lid bepaalde. —

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of—
door erfopvolging worden verkregen.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt door:

a. overlijden van het lid; indien het betreft een rechtspersoon,
wanneer zij ophoudt te bestaan;

b. opzegging door het lid;
c. opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer hij -

heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij deze —

statuten gesteld 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;

d. ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging —

handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging door het lid is slechts mogelijk tegen het einde van het
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verenigingsjaar door schriftelijke, waaronder mede begrepen een langs -

elektronische weg leesbaar en reproduceerbaar bericht mededeling aan
de secretaris van het bestuur met een opzegtermijn van ten minste vier
weken.
Opzegging namens de vereniging kan geschieden door het bestuur
tegen elke datum, mits met 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.
3. Ontzetting kan geschieden door het bestuur. Van een zodanig besluit —

van het bestuur staat de betrokkene beroep open op de algemene
vergadering binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving —

van dat besluit. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk, waaronder
mede begrepen een langs elektronische weg leesbaar en
reproduceerbaar bericht van het besluit met opgaaf van redenen in
kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep -

is het lid geschorst.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, —

blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar
verschuldigd.

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.

BESTUUR
Artikel 7.
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden. Bestuursleden worden —

benoemd door de algemene vergadering voor een periode van vier
jaar. Aftredende bestuursleden zijn maximaal één keer
herbenoembaar. In uitzonderingsgevallen wordt deze zittingstermijn —

verlengd indien het bestuur hiertoe besluit en de algemene vergadering
hiermee instemt. De voorzitter wordt in functie benoemd; de overige —

bestuursfuncties, waaronder in ieder geval de secretaris en de
penningmeester, worden door het bestuur onderling verdeeld. Het
bestuur kan één of meer adviseurs benoemen.

2. Het bestuur stelt kandidaten voor het vervullen van de vacatures in het -

bestuur en doet daarvan melding in de oproeping tot de algemene
vergadering. Tegenkandidaten kunnen door de leden worden gesteld —

tot uiterlijk acht en veertig uren v66r de aanvang van de
jaarvergadering.
Elke tegenkandidatuur dient schriftelijk, waaronder mede begrepen een
langs elektronische weg leesbaar en reproduceerbaar bericht te
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geschieden bij de secretaris van het bestuur en te worden ondersteund -

door ten minste drie leden. levens dient een verklaring te worden
overgelegd van de tegenkandidaat, dat hij een eventuele
bestuursbenoeming zal aanvaarden.

3. Tot bestuurslid zijn benoembaar natuurlijke personen, die lid zijn van de
vereniging of directieleden van een rechtspersoon die lid is.

4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering besluiten, in —

afwijking van het bepaalde in lid 3, tot secretaris te benoemen een
natuurlijk persoon die niet voldoet aan de daar omschreven eisen. Het —

bestuur kan aan deze secretaris een beloning toekennen. De aldus
benoemde heeft stemrecht in de bestuursvergaderingen.

5. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a. beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging;
b. opzegging door het bestuurslid;
c. verstrijken van de benoemingstermijn;
d. verlies van het vrije beheer over het vermogen door een

bestuurslid;
e. ontslag door de algemene vergadering.

6. Een bestuurslid is op elk moment bevoegd ontslag te nemen, mits dit —

schriftelijk, waaronder mede begrepen een langs elektronische weg—
leesbaar en reproduceerbaar bericht geschiedt met een
opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.

7. Een bestuurslid dat in een tussentijdse vacature wordt benoemd,
neemt de plaats van zijn voorganger in.

8. Een bestuurslid kan te allen tijde onder opgaaf van redenen door de —

algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. Een
besluit van de algemene ledenvergadering tot schorsing of ontslag van —

een bestuurslid dient te worden genomen met twee/derde van de
geldig uitgebrachte stemmen.

9. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet
binnen die maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste -

bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene
ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een
raadsman laten bijstaan.

Artikel 8.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen —

indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of op leesbare —
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en reproduceerbare wijze langs elektronische weg hun mening te uiten.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de
ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt en —

welke besluit bekrachtigd wordt in de eerstvolgende
bestuursvergadering.
Het relaas dient bij de notulen te worden gevoegd.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid
laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter
beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als
gevolmachtigde optreden.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het
bestuur een bevoegd college tot na afloop van de eerstvolgende
jaarvergadering.

3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, —

bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen. Op het ontbreken van
de hier bedoelde goedkeuring kan door en tegen derden een beroep —

worden gedaan.
4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de

voorzitter en de secretaris, dan wel hun plaatsvervangers, tezamen, dan
wel door het bestuur.

COMMISSIES
Artikel 9.
1. Het bestuur kan commissies instellen. Er zal in ieder geval een

“Commissie Leden” zijn, welke commissie het bestuur ondermeer
adviseert over toetreding en einde van het lidmaatschap.

2. Taak en bevoegdheden van de commissies worden omschreven in het —

huishoudelijk reglement of bij de instelling van de desbetreffende
commissie(s).

GELDMIDDELEN
Artikel 10.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. jaarlijkse bijdragen van de leden;
b. bijzondere bijdragen waartoe de algemene vergadering besluit;
c. hetgeen uit schenking, legaat, erfstelling of subsidie wordt

verkregen; en
d. alle andere wettige baten.
Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van
boedelbeschrijving worden aanvaard

2. De jaarlijkse bijdrage wordt ieder jaar door de algemene vergadering —
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vastgesteld.
3. Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, valt samen met het kalenderjaar. —

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 11.
1. 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.

2. Het bestuur brengt op de jaarvergadering zijn jaarverslag uit en doet, —

onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten,
tekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar —

gevoerd bestuur.
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie -

van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het —

bestuur.
De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het
bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar
bevindingen uit.

4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere —

boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich —

door een deskundige doen bijstaan.
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 van de vereniging te —

geven.
5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene

vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van —

een andere commissie.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2, tien —

jaren lang te bewaren.
ALGEMENE VERGADERiNGEN
Artikel 12.
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 twee maanden na afloop van het verenigingsjaar,
behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, -

wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden.
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel.

11 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie,
b. de begroting voor het lopende jaar;
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c. de benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het —

volgende verenigingsjaar;
d. voorziening in de eventuele vacatures in het bestuur;
e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de

oproeping voor de vergadering.
3. Verdere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het

bestuur dit wenselijk acht.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk (of op leesbare en reproduceerbare -

wijze langs elektronische weg) verzoek van ten minste een zodanig
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte -

van de stemmen dan wel, als dat minder is, vijf leden, verplicht 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 oproeping overeenkomstig het bepaalde —

in lid 5 of bij advertentie in tenminste ter plaatse waar de vereniging is —

gevestigd veel gelezen dagblad en kunnen zo nodig zelf in de leiding van
die vergadering voorzien.

5. Algemene vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen door de —

secretaris van het bestuur met inachtneming van een termijn van drie —

weken, de dag van oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
De bijeenroeping kan ook geschieden door een langs elektronische weg•
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat —

door een lid voor dit doel is bekend gemaakt en het lid hiermee instemt.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 13.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de

vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens indien —

en voorzover zij het recht van beroep als bedoeld in artikel 6 lid 3 willen
uitoefenen.

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

3. Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft één stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijke daartoe gemachtigd ander lid

uitbrengen. Een lid kan slechts door één ander lid een stemvolmacht —

ontvangen. Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de
volmacht elektronisch is vastgelegd.

BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 14.
1. De leiding van de vergaderingen berust bij de voorzitter. Van het
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verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen
gemaakt. De inhoud van de notulen wordt aan de leden ter kennis
gebracht.

2. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle
besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

3. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
4. Indien de stemmen staken is het voorstel verworpen.
5. Alle stemmingen worden mondeling gehouden, tenzij de vergadering—

anders beslist.
STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
Artikel 15.
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 mededeling, dat aldaar wijzigingen van de statuten -

zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van —

een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste —

vijf dagen v66r de vergadering, de dag van verzending en die der
vergadering niet meegerekend, een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle leden
toezenden.

3. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een —

meerderheid van ten minste twee/derde deel van de uitgebrachte
stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder.
bestuurslid afzonderlijk bevoegd.

ONTBINDING
Artikel 16.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de

algemene vergadering:
Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van
overeenkomstige toepassing.
Een besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen met een
meerderheid van stemmen van ten minste twee/derde van het aantal —

leden van de vereniging.
2. De tot de ontbinding besluitende algemene vergadering beslist over de -

bestemming van het batig saldo na vereffening.
De vergadering wijst tevens de vereffenaren aan en belast bij voorkeur —

de laatste in functie zijnde bestuursleden met de vereffening.
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REGLEMENTEN
Artikel 17.
De algemene vergadering stelt het huishoudelijk reglement en eventuele —

andere reglementen vast waarin wordt geregeld hetgeen door de statuten —

wordt voorgeschreven of door de vergadering wordt gewenst geacht.
Reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet -

of de statuten.
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