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Dossier: 2019/12621/es

STATUTENWIJZIGING
[ Vereniging Geld- en Waardeberging ]

Heden, éénendertig januari tweeduizend negentien, verscheen voor mij,_____________
mr. Erik Hein Schade, notaris te Eemnes: ________________________________________________
de heer CORNELIS JOHANNES FRANCISCUS VAN DEN HONDEL, geboren
te Gouda op zeventien maart negentienhonderd vijfenvijftig, volgens zijn __________
verklaring wonende te 3755 EB Eemnes, Scholekster 79, zich legitimerende met _
het Nederlandse rijbewijs met nummer: 5763294966, uitgegeven te Eemnes op ___
drie juli tweeduizend achttien, gehuwd, ten deze handelende als daartoe ____________
aangewezen door de buitengewone vergadering van het bestuur van de vereniging
met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging Geld- en Waardeberging, _________
opgericht op één januari negentienhonderd achtentachtig (01-01-1988), statutair __
gevestigd te Zoetermeer, feitelijk gevestigd Visseringweg 23, 1112 AS Diemen, __
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder ___________
KvK-nummer: 40412132. __________________________________________________________________
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: _______________________________________
dat de statuten van voormelde vereniging werden vastgesteld bij akte van ___
oprichting op één januari negentienhonderd achtentachtig verleden. ___________
dat de statuten van voormelde vereniging gewijzigd zijn bij akte houdende _
statutenwijziging op vierentwintig april tweeduizend één verleden voor _____
Jonkheer mr. F.J.M.I. van Rijckevorsel van Kessel, destijds notaris te ________
’s-Gravenhage. ________________________________________________________________________
dat de statuten van voormelde vereniging vervolgens gewijzigd zijn bij akte
houdende statutenwijziging op achttien februari tweeduizend vijf verleden __
voor mr. C.A. de Zeeuw, notaris te ’s-Gravenhage. ______________________________
dat door de algemene ledenvergadering van voormelde vereniging is ________
besloten de statuten integraal te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen; __
dat de notulen van gemelde vergaderingen aan deze akte zullen worden _____
gehecht; ________________________________________________________________________________
dat hij, comparant, ter uitvoering van voormeld besluit de statuten zodanig _
wijzigen dat zij komen te luiden als volgt: ________________________________________
NAAM EN ZETEL _________________________________________________________________________
ARTIKEL 1 _________________________________________________________________________________
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1. De vereniging is genaamd: Vereniging Geld- en Waardeberging.__
2.
De Vereniging is gevestigd te Zoetermeer ________________________________
DOEL _________________________________________________________________________________
ARTIKEL 2 _________________________________________________________________________________
De vereniging heeft ten doel de belangen van haar leden te behartigen, _ _
voor zover deze belangen specifiek betrekking hebben op de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
vervaardiging van en de handel in brand- en inbraakwerende en _ _ _ _ _ _ _
aanverwante producten, alsmede overige geld- en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
waardebergingssystemen, cashhandling en cashmanagementsystemen. _____
MIDDELEN ______________________________________________________________________________
ARTIKEL 3 _________________________________________________________________________________
De vereniging tracht haar doel langs wettige weg te bereiken door: _______
a.
het voorstaan van de belangen van haar leden en het geven van _____
voorlichting aan haar leden; ______________________________________________________
b.
Het verzamelen en bewerken van gegevens op economisch en _ _ _ _ _
technisch gebied en het bestuderen van vraagstukken welke voor
haar leden van belang zijn; _________________________________________________________
c.
Het bevorderen van het interne kennisniveau door onderlinge _______
informatie-uitwisseling binnen de branche om zodoende het _____
kwaliteitsniveau van de branche als geheel te verhogen; ________
d.
het meewerken aan het tot stand komen en het actief in stand _____
houden van kwaliteitseisen met betrekking tot de producten en _ _ _
diensten zoals deze worden aangeboden binnen de branche; ______________
e.
de kennis omtrent producten en diensten van de branche met alle
daartoe ter beschikking staande middelen te vergroten en uit te _ _
dragen; __________________________________________________________________________
f.
als deskundige gesprekspartner optreden naar externe partijen, zoals
overheden, certificatie- en normalisatie instanties, internationale ___
organisaties, verzekeraars en overige brancheverenigingen; __________
g.
het bevorderen van een goede verstandhouding tussen de leden; ______
h.
op te treden als een gezaghebbend orgaan op haar terrein; ______________
i.
alle overige geoorloofde middelen die voor het doel van de __________
vereniging bevorderlijk kunnen zijn. _________________________________________________
LEDEN _______________________________________________________________________________________
ARTIKEL 4 __________________________________________________________________________________
1.
Gewone leden van de vereniging kunnen uitsluitend zijn in Nederland
gevestigde ondernemingen, die blijkens hun productieprogramma _
en qua omvang als fabrikant, danwel als importeur van brand- en _
inbraakwerende producten en aanverwante producten alsmede _____
overige geld- en waardebergingssystemen en cashhandling- en _ _ _ _ _
cashmanagementsystemen kunnen worden aangemerkt en een _ _ _ _
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eventueel door de algemene ledenvergadering vastgesteld entreegeld
hebben voldaan. _____________________________________
2. Bijzondere leden van de vereniging kunnen uitsluitend zijn in _ _ _
Nederland gevestigde en algemeen te goeder naam en faam bekend
staa nde natuurlijke personen, niet-rechtspersoonlijkheid _ _ _ _ _ _ _
bezittende vennootschappen en rechtspersonen die niet aan lid 1 ____
voldoen, doch waarvan het lidmaatschap in het belang van de _______
vereniging wordt geacht en die een eventueel door de algemene ____
ledenvergadering vastgesteld entreegeld hebben voldaan. _______
3.
De term 'leden' wordt in deze statuten gebruikt ter aanduiding van
zowel gewone als bijzondere leden. ____________________________________________
VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP _______________________________________
ARTIKEL 5 __________________________________________________________________________________
1.
De aanvraag voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het _____
secretariaat, een en ander met opgave van de gegevens welke nodig
zijn om na te gaan of aan de statutaire vereisten voor het _____________
lidmaatschap is voldaan. _________________________________________________________
2.
De aanvraag met deze gegevens wordt door de secretaris _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
voorgelegd aan de algemene ledenvergadering, die omtrent de al _
dan niet toelating aan gemotiveerd besluit neemt. ____________________
EINDE LIDMAATSCHAP ___________________________________________________
ARTIKEL 6 __________________________________________________________________________________
1.
Het lidmaatschap eindigt: ____________________________________________________________
a.
in geval van: ____________________________________________________________________
een rechtspersoon of een vennootschap zonder ____________________
rechtspersoonlijkheid: wanneer deze ophoudt te bestaan; _________
een natuurlijk persoon: bij diens overlijden;_________________________
b.
door opzegging aan de vereniging waarvan kennis wordt gegeven per
aangetekende brief aan de secretaris. Indien de opzegging geschiedt __
vóór een juli van het lopende kalenderjaar eindigt het lidmaatschap per
eenendertig december van dat kalenderjaar. Bij opzegging na dertig ___
juni eindigt het lidmaatschap per eenendertig december van het daarop
volgende kalenderjaar. ________________________________________________________
Een lid kan zijn lidmaatschap door opzegging onmiddellijk beëindigen
indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het ___________
lidmaatschap te laten voortduren; ____________________________________________
c.
door opzegging aan het lid door het bestuur. Het betrokken besluit ____
wordt aan het lid bij aangetekende brief medegedeeld. Een zodanige __
opzegging doet het lidmaatschap met onmiddellijke ingang eindigen en
kan alleen geschieden: ________________________________________________________
1.
wegens het niet meer voldoen aan de in deze statuten gestelde __
vereisten voor het lidmaatschap; ______________________________________
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wegens het niet nakomen van enige financiële verplichting ______
tegenover de vereniging; _______________________________________________
3.
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan ______
worden het lidmaatschap te laten voortduren; _______________________
d.
door ontzetting. ________________________________________________________________
Ontzetting geschiedt bij besluit van de algemene ledenvergadering ____
wegens handelen in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van
de vereniging dan wel wegens benadeling van de vereniging op _______
onredelijke wijze. ______________________________________________________________
Een besluit tot ontzetting dient te worden genomen met ten minste ____
twee/derden (2/3de) van de geldig uitgebrachte stemmen. ________________
2.
Wanneer het lidmaatschap, anders dan ingevolge het bepaalde in lid
1 onder a, in de loop van het kalenderjaar eindigt, blijft de _ _ _ _ _ _ _ _
contributie over dat kalenderjaar geheel verschuldigd._____________________
3.
Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang ____
opzeggen binnen een maand nadat het besluit waarbij zijn rechte __
zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend _
geworden of medegedeeld. ___________________________________________________
Het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. Deze bevoegdheid
tot opzegging is de leden ontzegd voor het geval van wijziging van
geldelijke- rechten en verplichtingen. ___________________
Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang _ _ _ _ _
opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld
tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot __
fusie of splitsing. _____________________________________________
ALGEMENE LEDENVERGADERING _________________________________________________
ARTIKEL 7 _________________________________________________________________________________
1.
Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe __
die niet- door deze statuten of de wet aan enig orgaan van de _ _ _
vereniging zijn opgedragen.______________________________________________________
2.
Binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar, behoudens _____
verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, _
wordt een algemene ledenvergadering gehouden. In deze _ _ _ _ _ _ _
vergadering wordt in ieder geval: _______________________________________________
a.
door het bestuur verslag uitgebracht over het afgelopen _ _ _ _ _ _ _
kalenderjaar; _________________________________________________________________
b.
door het bestuur rekening en verantwoording afgelegd over __
het in het afgelopen kalenderjaar gevoerde beheer; _______________
door de kascommissie als bedoeld in artikel 9 verslag _ _ _ _ _ _ _ _
c.
uitgebracht van haar bevindingen inzake vorengenoemde ______
rekening en verantwoording, waarna de taak van de _ _ _ _ _ _ _ _
onderhavige commissie is beëindigd; ___________________________________
2.
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d.

een door het bestuur in te dienen begroting van inkomsten en
uitgaven voor het komende kalenderjaar vastgesteld; ____________
de kascommissie voor het lopende jaar benoemd.__________________
e.
3.
Voorts wordt een algemene ledenvergadering gehouden:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
a.
zo dikwijls het bestuur dat nodig oordeelt; ____________
b.
wanneer ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot
het uitbrengen van één/tiende (1/10de) gedeelte van de stemmen
in een algemene ledenvergadering zulks schriftelijk aan het __
bestuur verzoekt. In dat geval dient het bestuur ervoor zorg te
dragen dat deze algemene ledenvergadering binnen vier weken
na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden. ______________
4.
Algemene ledenvergaderingen worden schriftelijk op een termijn van _______
minstens vijftien (15) werkdagen door de secretaris bijeengeroepen, een en _
ander onder gelijktijdige toezending van de agenda van de desbetreffende __
vergadering. Zij worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis __
door een van de andere bestuursleden. _____________________________________________
5.
Ieder lid heeft het recht in een algemene ledenvergadering voorstellen te ____
doen, mits deze tien dagen vóór de vergadering bij de secretaris zijn _________
ingediend. De secretaris plaatst het voorstel op de agenda van de _____________
desbetreffende vergadering en stuurt de aanvulling op de agenda onverwijld
doch ten tenminste vijf werkdagen vóór de vergadering toe aan de leden. ____
STEMMING _________________________________________________________________________________
ARTIKEL 8 __________________________________________________________________________________
1.
besluiten van de algemene ledenvergadering kunnen alleen genomen worden
met betrekking tot punten welke op de agenda van de desbetreffende ________
vergadering zijn geplaatst. ___________________________________________________________
In het geval dat alle leden in de vergadering aanwezig casu quo _______________
vertegenwoordigd zijn geldt het vooraanstaande niet met betrekking tot _____
punten omtrent met gewone meerderheid van de uitgebrachte _________________
stemmenbesluiten kunnen worden genomen. _____________________________________
2.
Besluiten van de algemene ledenvergadering worden, ongeacht het aantal ter
vergadering casu quo vertegenwoordigde leden, genomen met een gewone _
meerderheid van stemmen, behoudens wanneer in deze statuten anders is ___
bepaald. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd. ____________
Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn ________
verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. ____________
3.
Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd, ____
tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit. Schriftelijke stemming _
geschiedt bij gesloten en niet ondertekende stembriefjes. _______________________

6

Elk lid heeft één stem. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe ___
gemachtigd ander lid laten uitbrengen. Een lid kan krachtens volmacht voor
niet meer dan twee andere leden stem uitbrengen. ________________________________
KASCOMMISSIE ___________________________________________________________________________
ARTIKEL 9 __________________________________________________________________________________
1.
Door de algemene ledenvergadering wordt jaarlijks een uit twee leden _______
bestaande kascommissie benoemd. De leden van de kascommissie mogen __
geen deel uitmaken van het bestuur. _______________________________________________
2.
De kascommissie onder zoekt de in artikel 7 lid 2 onder b bedoelde rekening
en verantwoording en brengt verslag uit van haar bevindingen aan de ________
algemene ledenvergadering. _________________________________________________________
BESTUUR ___________________________________________________________________________________
ARTIKEL 10_________________________________________________________________________________
1.
Het bestuur bestaat – met inbegrip van de voorzitter – uit tenminste drie _____
personen, waarvan er tenminste twee dienen te behoren tot de kring van _____
gewone leden. _________________________________________________________________________
2.
De voorzitter van het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering ____
telkenmale voor een periode van drie jaar gekozen. De voorzitter van het ___
bestuur treedt tevens op als voorzitter van de vereniging. _______________________
3.
Met inachtneming van het in lid 1 en 2 gestelde, worden de overige leden ___
van het bestuur gekozen uit de leden, zijnde natuurlijke personen dan wel uit
de natuurlijke personen, die een lid vertegenwoordigen. ________________________
4.
Een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid wordt ten deze _______________
vertegenwoordigd door één van de beherende vennoten en een ________________
rechtspersoonlijkheid door een lid van haar bestuur. _____________________________
5.
Als bestuurslid is gekozen hij die, ongeacht het aantal ter vergadering _______
aanwezige casu quo vertegenwoordigde leden, de meeste van de geldige ____
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Blanco stemmen worden als __
niet uitgebracht beschouwd. Bij staking van stemmen beslist het lot. __________
6.
Maximaal elke drie jaar treedt volgens een door de algemene _________________
ledenvergadering vast te stellen rooster één van de bestuursleden af. Een ____
aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar, tenzij daardoor niet kan worden
voldaan aan het gestelde in lid 1. ___________________________________________________
7.
Tussentijds open gevallen vacatures worden vervuld in de eerst volgende ___
algemene ledenvergadering. Een ter vervulling van een tussentijdse vacature
gekozen bestuurslid (de voorzitter niet daaronder begrepen) heeft zitting ____
voor de resterende zittingstijd van zijn voorganger. In geval van één of meer
vacatures in het bestuur wordt het bestuur gevormd door de resterende ______
bestuursleden. _________________________________________________________________________
BESTUURSVERGADERINGEN _________________________________________________________
ARTIKEL 11_________________________________________________________________________________
1.
Het bestuur vergadert zo vaak als het zulks nodig oordeelt. _____________________
4.
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2.

Alle besluiten van het bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van
de geldig uitgebrachte stemmen. Elk bestuurslid heeft één stem. _______________
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Over zaken wordt __
mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij anders wordt ___
besloten. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. _________________________
SECRETARIAAT ___________________________________________________________________________
ARTIKEL 12_________________________________________________________________________________
De Vereniging voorziet zelf in een secretariaat en penningmeesterschap. ____________
GELDMIDDELEN __________________________________________________________________________
ARTIKEL 13_________________________________________________________________________________
1.
De vereniging is zelfstandig bevoegd tot inrichting van de jaarlijkse _________
begroting van inkomsten en uitgaven.______________________________________________
2.
De personeelskosten, huisvestingskosten en overige algemene kosten van het
secretariaat van de vereniging komen ten laste van de vereniging. _____________
3.
Ter bestrijding van de kosten van de specifieke werkzaamheden van de _____
vereniging alsmede de kosten als bedoeld in lid 2, kan een contributie en ____
eventueel entreegeld worden geheven. _____________________________________________
De hoogte van deze contributie en het entreegeld wordt jaarlijks door de ____
algemene ledenvergadering vastgesteld aan de hand van de in artikel 7 lid 2,
onder d. bedoelde begroting. ________________________________________________________
VERTEGENWOORDIGING ______________________________________________________________
ARTIKEL 14_________________________________________________________________________________
1.
Het bestuur vertegenwoordigd de vereniging in en buiten rechten, voor zover
uit de wet niet anders voortvloeit. __________________________________________________
2.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de _________
voorzitter of bij diens ontstentenis aan de overige bestuursleden gezamenlijk.
STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING VAN DE VERENIGING ________________
ARTIKEL 15_________________________________________________________________________________
1.
Besluiten tot wijziging van de statuten, onderscheidenlijk een besluit tot ____
ontbinding van de vereniging worden genomen met tenminste twee/derde ___
van de stemmen in de algemene ledenvergadering. ______________________________
2.
Bij gebreken van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering ________
aanwezige casu quo vertegenwoordigde leden tot wijziging van de statuten _
of tot ontbinding van de vereniging worden besloten op de volgende, doch __
uiterlijk zes weken na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid
van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. ____________________________
3.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid dan
wel door de algemene ledenvergadering gemachtigd persoon bevoegd, onder
verlegging van een uittreksel van de notulen van de vergadering. ______________
4.
Indien tot ontbinding van de vereniging wordt besloten, zal de algemene ____
ledenvergadering beslissen op welke wijze daartoe zal worden overgegaan _
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en welke bestemming zal worden gegeven aan de bezittingen van de _________
vereniging. Het bestuur is belast met de liquidatie. _______________________________
HUISHOUDELIJK REGELEMENT _____________________________________________________
ARTIKEL 16_________________________________________________________________________________
1.
Bij een door de algemene ledenvergadering vast te stellen Huishoudelijk ____
Regelement kunnen bepalingen van de statuten in nadere regelingen worden
uitgewerkt._____________________________________________________________________________
2.
Het Huishoudelijk Regelement mag geen bepalingen bevatten die strijdig ___
zijn met de statuten. __________________________________________________________________
3.
Het Huishoudelijk Regelement, zo mede wijziging of aanvulling daarop, ____
treden in werking nadat zij door de algemene ledenvergadering zijn __________
vastgesteld, tenzij deze anders besluit. _____________________________________________
SLOTBEPALING ___________________________________________________________________________
ARTIKEL 17_________________________________________________________________________________
Over alle onderwerpen waarin deze statuten niet voorzien beslist de algemene ____
ledenvergadering. ____________________________________________________________________________
SLOT AKTE _________________________________________________________________________________
De comparant is mij, notaris, bekend, en zijn identiteit, alsmede die van eventuele
volmachtgever(s) is door mij, notaris, aan de hand van de in deze akte vermelde __
documenten vastgesteld. ____________________________________________________________________
Waarvan akte is verleden te Eemnes op de datum in het hoofd van deze akte ______
vermeld. Voorafgaand aan de ondertekening is de inhoud van de akte aan de ______
comparant opgegeven en toegelicht. ______________________________________________________
De comparant heeft verklaard tijdig voor het verlijden een concept te hebben ______
ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud
in te stemmen.________________________________________________________________________________
Vervolgens verklaarde de comparant op volledige voorlezing van deze akte geen _
prijs te stellen, en is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk door de __________
comparant en mij, notaris, ondertekend. __________________________________________________
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

