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Statuten wijziging 
Akte d.d. 17 april 2015 
FJR/FA/2015.512023.01 
 
 
Op zeventien april tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Fredericus 
Johannes de Ridder, notaris te Krimpenerwaard: 

1) Mevrouw Lonneke Lakerveld, geboren te Stolwijk xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
wonende te Stolwijk xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx 

2) Mevrouw Marjolein Kamer, geboren te Ridderkerk xxxxxxxxxxxxxxx, 
wonende te Stolwijk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Te dezen handelend in hun hoedanigheid van voorzitter respectievelijk secretaris 
van de vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken Stolwijk, statutair gevestigd te 
Stolwijk, kantooradres Veenderij 8, 2821 ZM Stolwijk, ingeschreven in de Kamer 
van Koophandel onder nummer 40464406 voornoemde vereniging: Eerste Hulp 
Bij Ongelukken Stolwijk, hierna ook te noemen: ‘de vereniging’ 
Inleiding: 
In de op eenendertig maart tweeduizend vijftien gehouden algemene 
ledenvergadering van de vereniging is besloten de statuten van de vereniging te 
wijzigen. 
Van gemelde besluitvorming blijkt ui de notulen van de vergadering, welke aan 
deze akte worden gehecht. 
Ter uitvoering van het voorstaande verklaarden de comparanten de bestaand 
statuten thans te wijzigen en dat de statuten in vervolg komen te luien als volgt: 
Naam en zetel 
Artikel 1 

1) De vereniging draagt de naam “Eerste Hulp Bij Ongevallen vereniging 
Stolwijk”. De verkorte naam van de vereniging luidt EHBO vereniging 
Stolwijk. 

2) De vereniging is gevestigd in de gemeente Krimpenerwaard. 
 
Duur 
Artikel 2 

1) De vereniging is op gericht op één november 
negentienhonderdenachtentwintig en aangegaan voor onbepaalde tijd. 

2) Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 
 
Doel 
Artikel 3 

1) De vereniging heeft en doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te 
bevorderen. 

2) De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a) Het in leven roepen van cursussen, waarop zowel theoretisch als 

praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij 
ongevallen. 
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b) Het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en praktisch te 
onderhouden en te vervolgen 

c) Het aanschaffen en uitreiken van materiaal.  
d) het samenwerken en participeren in activiteiten die tot doel hebben 

onderricht en scholing op het gebied van eerste hulp te bevorderen 
(JEUGD EHBO) 

 
Lidmaatschap 
Artikel 4 

1) De vereniging kent leden, ereleden en begunstigers. 
2) Leden van de vereniging kunnen zijn zij die de zestienjarige leeftijd 

hebben bereikt. 
3) Het bestuur houdt een ledenregistratie bij waarin de namen en adressen 

van alle leden zijn opgenomen. 
4) Ereleden zijn zij die vanwege hun bijzondere verdiensten voor de 

vereniging worden benoemd door de algemene ledenvergadering op 
voordracht van het bestuur. 

5) Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging 
financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te 
stellen minimum-bijdrage 

6) Begunstigers en ereleden hebben geen andere rechten en verplichtingen 
dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en 
opgelegd. 

 
Einde van het lidmaatschap 
Artikel 5 

1) Het lidmaatschap eindigt: 

• Door het overlijden van het lid 

• Door de opzegging van het lid 

• Door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden 
wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor de 
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 
lidmaatschap te laten voortduren. 

• 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 onredelijke wijze benadeelt. 

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

slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Echter kan 
het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging 
of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren. 
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4) Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het 
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip op de datum 
waartegen was opgezegd. 

5) Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor 
een lid voorts mogelijk: 
a) Binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden 

zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is 
geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van 
toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een 
besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn 
verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten. 

b) Binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in 
een andere rechtsvorm of fusie aan hem is meegedeeld. 

6) Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 
7) Van een 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 de ontvangst van 
de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene 
ledenvergadering. 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 
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 

 
Contributie 
Artikel 6 

1) De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die 
door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen 
daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage 
betalen. 

2) Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke 
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 

 
Geldmiddelen 
Artikel 7 
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies, bijdragen van 
begunstigers en andere baten. 
 
Bestuur 
Artikel 8 

1) Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen 
onder wie een voorzitter, secretaris en een penningmeester 

2) Het bestuur wordt gekozen door de algemene ledenvergadering. 
In geval van plaatsvervanging treedt het daartoe door het bestuur 
aangewezen bestuurslid in de rechten en plichten die hij vervangt. 
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3) Een bestuurslid wordt gekozen voor een periode van ten hoogste drie jaar. 
Jaarlijks treedt een aantal bestuursleden af, zoals vastgesteld in het 
huishoudelijk reglement, volgens een door het bestuur op te stellen 
rooster. De afgetredenen zijn terstond herkiesbaar. 

4) De algemene ledenvergadering kan een lid van het dagelijks bestuur 
schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. 
Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een 
besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

5) De bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf ontslag te nemen, mits dit 
schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van drie maanden. 

6) In tussentijdse vacatures wordt op de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering voorzien. Het nieuw benoemde bestuurslid wordt 
benoemd voor de tijd, die het afgetreden bestuurslid nog te vervullen had. 

 
Artikel 9 

1) Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met 
het besturen van de vereniging. 

2) Indien het aantal dagelijks-bestuursleden beneden drie is gedaald blijft het 
bestuur bevoegd, onverminderd de verplichting onverwijld een algemene 
ledenvergadering te beleggen om in de opengevallen plaats(en) te 
voorzien. 

3) Het bestuur kan zich bij de uitvoering van haar taak terzijde doen staan 
door één of meer commissies, waarvan de leden door het bestuur worden 
benoemd. 

4) Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging 
zodanige aantekeningen te houden dat daaruit ten allen tijde haar rechten 
en verplichtingen kunnen worden gekend. 

5) Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in voorstaande lid 4 en 
artikel 11, lid 2 en lid 4, tien jaren lang te bewaren. 

6) Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris 
notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden 
vastgesteld en ondertekend. 

7) Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de 
vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden 
gegeven. 

 
Vertegenwoordiging 
Artikel 10 

1) Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet 
anders voortvloeit.  
De bevoegdheid tot vertegenwoordigen komt bovendien toe aan de 
voorzitter en secretaris gezamenlijk. 
Bij ontstentenis of verhindering van één hunner of van beiden wordt de 
vereniging vertegenwoordigd door hun respectievelijke plaatsvervangers,  

2) Voor het aangaan van geldleningen en anderen overeenkomsten en het 
verrichten van investeringen, die een bedrag van € 2000,- (tweeduizend 



 

 5 

euro) te boven gaan,  alsmede voor het verkrijgen, vervreemden, 
bezwaren, huren of verhuren van registergoederen, voor overeenkomsten 
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 
verbindt, behoeft het bestuur de toestemming van de algemene 
ledenvergadering.  

 
Algemene ledenvergadering 
Artikel 11 

1) Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle 
bevoegdheden toe, die niet door de wet of deze statuten aan anderen 
organen zijn opgedragen. 

2) Binnen vijf maanden na afloop van elk verenigingsjaar wordt een 
algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur 
brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging 
van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en 
verantwoording af van zijn, in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde 
bestuur. 

3) De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een 
commissie van tenminste twee leden en een reserve-lid, die geen deel 
mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en 
verantwoording over het lopende verenigingsjaar. 
Deze commissie van onderzoek brengt tijdens de volgende 
jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. 
Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de 
commissie zich door een deskundige doen bijstaan. 

4) Het bestuur is verplicht aan de commissie van onderzoek alle door haar 
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgevraagd de kas en de 
waarden te tonen en inzage te geven van de boeken en bescheiden van 
de vereniging. 

5) Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de 
rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge. 

 
Bijeenroeping algemene ledenvergadering 
Artikel 12 

1) De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur met 
inachtneming van een termijn twee weken. De bijeenroeping geschiedt 
door de leden van de vereniging te zenden schriftelijke mededeling, onder 
vermelding van de agenda. 

2) Behalve de in artikel 12 genoemde jaarvergadering zullen algemene 
ledenvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat wenselijk 
acht, alsmede zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen 
onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden van 
de vereniging als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende deel der 
stemmen in de algemene ledenvergadering. 
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3) Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht 
tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn 
van niet langer dan vier weken.  
Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit 
door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg is gegeven, zullen de 
verzoekers zelf tot die bijeenroeping, op kosten van de vereniging, kunnen 
overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering 
bijeenroept. In dat geval voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 
 
 

Toegang en stemrecht 
Artikel 13 

1) Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de 
vereniging en het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is. Geen 
toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. 

2) Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.  
3) Stemming bij acclamatie is toegestaan. 
4) Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter 

omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.  
5) 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. 

6) Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 
schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks 
voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij 
ongetekende, gesloten briefjes.  

 
 
Statutenwijziging 
Artikel 14 

1) Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de 
algemene vergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat 
daarin wijziging van van de statuten zal worden voorgesteld onder 
vermelding van de tekst van de wijziging. De termijn voor oproeping van 
een dergelijke vergadering moet tenminste 4 weken bedragen. 

2) Zij, die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen 
voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de 
voorgedragen wijziging(en) woordelijk zijn opgenomen, op een daartoe 
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag 
waarop de vergadering wordt gehouden. 

3) Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van het 
geldig uitgebrachte aantal stemmen in een vergadering, waar tenminste 
een zodanig aantal leden vertegenwoordig is als bevoegd is tot het 
uitbrengen van twee/derde gedeelte der stemmen in de vergadering. Is 
aan deze laatste voorwaarde niet voldaan dan wordt binnen vier weken 
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daarna op dezelfde wijze een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin 
over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is 
geweest, ongeacht het aantal uit te brengen stemmen, kan worden beslist 
mits met twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

4) Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een 
notariële akte is opgemaakt. 

 
Ontbinding en vereffening 
Artikel 15 

1) De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden. 
2) Het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van het voorgaande artikel 14 is 

overeenkomstig van toepassing. 
3) Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening 

te zijn. Indien bij een zodanig besluit geen andere regelingen zijn gesteld, 
geschiedt de vereffening door het bestuur. 

4) Een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging dient te worden 
uitgekeerd aan een door de algemene ledenvergadering bij het besluit tot 
ontbinding aan te wijzen en door de inspecteur Registratie en Successie 
als algemeen nut beogende erkende instelling, waarvan de doelstelling 
zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de vereniging. In geen 
geval zal aan de leden daarbij enige uitkering mogen geschieden, nog 
enig besluit genomen mogen worden om aan hen in welke vorm ook, enig 
materieel voordeel toe te kennen. 

5) Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover en zolang als dit 
voor de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de 
vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor 
zover mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen, die dan van 
de vereniging uitgaan, moet aan haar worden toegevoegd: “in liquidatie” 

6) Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de 
ontbonden vereniging gedurende dertig jaren bij een door het bestuur aan 
te wijzen (rechts)persoon. 

 
Huishoudelijk Reglement 
Artikel 16 

1) De algemene ledenvergadering kan, op voorstel van het bestuur, een 
huishoudelijk reglement vaststellen. 

2) Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd 
zijn met de wet of met deze statuten. 
 

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 
Voor het verlijden van deze akte is door mij aan de comparant mededeling 
gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en heb ik daarop een toelichting 
gegeven. 
De comparanten verklaren van de inhoud van de akte te hebben 
kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte 
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een prijs te stellen. Deze akte is verleden te Krimpenerwaard op de datum in het 
hoofd van deze akte vermeld. 
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend door de 
comparant(en) en mij notaris. 
 


