
STATUTEN
Club Zeezeilers Twellegea (CZT)

STATUTEN 2020

Deze statuten zijn vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 7 februari 2021
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NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: "CLUB ZEEZEILERS TWELLEGEA" 
(verkorte naam: C.Z.T.).

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam

3. De vereniging is opgericht op vijftien januari negentienhonderd 
zeven en zeventig te Sneek.
Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2

1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de 
bevordering van het zeezeilen.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- het organiseren van tochten;
- het beleggen van bijeenkomsten, het houden van lezingen en 
cursussen;
- andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn,

LIDMAATSCHAP :

Artikel 3

1. - Lid van de vereniging kunnen zijn: natuurlijke personen die 
hel doel en de statuten van de vereniging onderschrijven; Het 
lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar.

2. Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld 
en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. 

3. De algemene vergadering kan een lid, op grond van zijn 
bijzondere verdiensten voor de vereniging, tot erelid benoemen. 
Een erelid heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid. 
Hij of zij hoeft echter geen contributie te betalen.

4. De secretaris van het bestuur is verantwoordelijk voor het 
(doen) bijhouden van het ledenregister.

5. Een lid kan na wanbetaling of gedrag in strijd met de belangen 
van de vereniging het lidmaatschap worden ontnomen door het 
bestuur. Het bestuur legt hierover verantwoording af in de 
algemene vergadering.

Pagina 2 van 14



EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 4

1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. het overlijden van het lid;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging door het bestuur;
d. ontzetting  / royement door het bestuur.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid moet schriftelijk 
bij de secretaris of via het formulier op de website van de CZT, 
met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand. De 
contributie voor het lopende jaar blijft het lid verschuldigd. 

3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, 
door middel van een schriftelijk- of email bericht aan het lid, met 
vermelding van de reden(en) van opzegging,
Opzegging is mogelijk:
- als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor 
hel lidmaatschap,
- als een lid ondanks zorgvuldige aanmaning - zijn verplichtingen 
jegens de vereniging niet nakomt, of wanneer redelijkerwijs van 
de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren.
Bij het opzeggingsbesluit wordt tevens de datum van beëindiging 
van hel lidmaatschap vastgesteld. De contributie voor het 
lopende jaar blijft verschuldigd.

4. Ontzetting / royement uit het lidmaatschap geschiedt door het 
bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met 
vermelding van de reden(en) van de ontzetting.
Ontzetting / royement is mogelijk als een lid in strijd handelt of 
heeft gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten van 
de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of 
heeft benadeeld. De ontzetting gaat onmiddellijk in. De 
contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.

5. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging 
of ontzetting in kennis is gesteld, kan dat lid van dat besluit in 
beroep gaan bij de algemene vergadering en daar verweer 
voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de algemene vergadering 
bijeen te roepen binnen twaalf (12) maanden na ontvangst van 
het beroepschrift. Gedurende de beroepstermijn en hangende 
het beroep is het lid geschorst.

Pagina 3 van 14



GELDMIDDELEN

Artikel 5

De geldmiddelen van de vereniging beslaan uit:
- contributies;
- donaties;
- subsidies;
- sponsorgelden;
- verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking;
- inkomsten uit activiteiten van de vereniging en haar vermogen, 
en overige baten,

CONTRIBUTIE VAN DE LEDEN

Artikel 6

1. De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte 
wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

2. Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere 
omstandigheden, een lid geheel of ten dele ontheffing te 
verlenen van het betalen van contributie in enig jaar.

BESTUUR

Artikel 7

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie (3) personen, die door 
de algemene vergadering uit de leden worden gekozen. Het 
aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene 
vergadering.
Als het aantal bestuursleden beneden het voorgeschreven 
minimum is gedaald oefenen de overgebleven leden – in 
afwachting van de vervulling van de vacatures - de taken van het 
bestuur uit. De voorzitter heeft een doorslaggevende 
stem wanneer de stemmen staken.
Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene vergadering zo 
spoedig mogelijk in de vacatures kan voorzien.

2. De algemene vergadering benoemt de bestuursleden. Deze 
benoeming geschiedt uit de leden van de vereniging

3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een 
voordracht. Het bestuur is bevoegd een voordracht op te maken. 
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de 
algemene vergadering meegedeeld. De voordracht is niet 
bindend.
leder lid als bedoeld in artikel 3 lid 1 van de statuten is eveneens 
bevoegd een of meer kandidaten voor te dragen.
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4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van twee 
(2) jaar. Bestuursleden zijn herbenoembaar.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP; SCHORSING

Artikel 8

1. Een bestuurslidmaatschap eindigt:
-  door aftreden op eigen verzoek; .
- door overlijden van het bestuurslid;
- wanneer het bestuurslid niet langer lid is van de vereniging;
- door ontslag van het bestuurslid krachtens een besluit van de 
algemene vergadering;
- een en ander met in achtneming van het hierna bepaalde.

2. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene 
vergadering worden ontslagen. 

BESTUURSFUNCTIES; BESTUURSVERGADERING

Artikel 9

1. Het bestuur kent een voorzitter, secretaris en penningmeester, 
De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie 
gekozen. Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van de overige 
functies.

2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee 
andere leden van het bestuur dat nodig vinden. De secretaris of 
een andere door het bestuur aangewezen persoon maakt 
notulen.

3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, 
indien geen bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming 
verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming 
deelnemen.

BESTUURSTAAK

Artikel 10

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

2. indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft 
het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht binnen drie (3) 
maanden een algemene vergadering te beleggen waarin de 
voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde 
komt.
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3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid 
bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door 
commissies waarvan de leden door het bestuur worden 
benoemd en ontslagen.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11

1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door: het gehele 
bestuur, of twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

2. De secretaris zorgt voor de bijhouden van de inschrijving in het 
Handelsregister.
3. Het bestuur of twee gezamenlijk handelende bestuursleden 
kan/kunnen volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden of 
derden, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging 
binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

4. in alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang 
heeft met één of meer bestuurders kan de algemene vergadering 
één of meer personen aanwijzen om de vereniging te 
vertegenwoordigen.

5. Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene 
vergadering nodig voor besluiten tot:
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot 
verkrijgen of geven van registergoederen;
b. het aangaan van geldleningen of kredietovereenkomsten;
c. het ter leen verstrekken van gelden;
d. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst ter 
beëindiging van een geschil;
e. het optreden in rechte, met inbegrip van arbitrale procedures, 
waaronder niet begrepen het nemen van conservatoire 
maatregelen en andere rechtsmaatregelen die geen uitstel 
kunnen lijden;
f. het doen van investeringen en aangaan van andere 
rechtshandelingen die uitgaan boven het bedrag dat de 
algemene vergadering per jaar kan vaststellen.
g. het aangaan, wijzigen of beëindigen van 
arbeidsovereenkomsten.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door 
derden geen beroep worden gedaan.

 

VERSLAGGEVING EN VERANTWOORDING

Artikel 12

1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
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2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de 
vereniging zodanig aantekening te houden dat daar uit te allen 
tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt - behoudens verlenging van deze termijn 
door de algemene vergadering - binnen zes maanden na afloop 
van het boekjaar op een algemene vergadering zijn financieel 
jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een 
staat van baten en lasten rekening en verantwoording over zijn in 
het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke hiervan kan, 
na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en 
verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. Tegelijkertijd 
wordt de begroting voor het komende jaar door het bestuur aan 
de ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Het algemene jaarverslag van het bestuur krijgt vorm in de 
verslagen van de diverse commissies in de algemene 
ledenvergadering.

4. a. Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het 
toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de algemene 
vergadering een kascommissie, bestaande uit twee leden die 
geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
b. De leden van de onder a. bedoelde commissie worden gekozen 
voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken 
rooster af. 
c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording 
van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag 
van haar bevindingen uit.

5. Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur 
onderzoeken kunnen zich zo nodig voor rekening van de 
vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is 
verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen 
te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de 
boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

6. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de 
algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de 
verkiezing van een andere commissie.

7. Goedkeuring door de algemene vergadering van het financieel 
jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur 
tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de 
jaarstukken blijken.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13
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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 zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar 
een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.

3. De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
a. bespreking van de notulen van de vorige algemene 
vergadering;
b. jaarverslag van de commissies;
c. behandeling en vaststelling van de jaarstukken;
d. vaststelling van de contributies en andere bijdragen en 
vergoedingen
e. vaststelling van de begroting;;
f. voorziening in vacatures: 
g. rondvraag. 

4. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls 
het bestuur dit wenselijk oordeelt.

5. a. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste een 
zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 
een/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het 
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van 
niet langer dan drie maanden.
b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is 
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping 
overgaan met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid.

6. a. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door 
het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste 
veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de 
vergadering niet meegerekend.
b. De bijeenroeping geschiedt door middel van een aan alle leden 
te zenden (digitale) kennisgeving, zulks onder gelijktijdige 
vermelding van de agenda

TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden.
De vergadering kan besluiten ook andere personen tot (een deel 
van) de vergadering toe te laten. Leden waarvan het lidmaatschap 
door het bestuur is opgezegd of die door het bestuur uit het 
lidmaatschap zijn ontzet hebben toegang tot dat deel van de 
vergadering waar het beroep aangaande hun schorsing aan de 
orde is.

2. In de algemene vergadering heeft elk lid een stem. 
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3. Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid 
volmacht geven namens hem te stemmen. Deze volmacht moet 
schriftelijk worden gegeven en voor de stemming aan het bestuur 
worden overgelegd. Een lid kan niet meer dan één ander lid 
vertegenwoordigen.

4. Dat stemmen die voorafgaand aan de algemene 
vergadering via email aan de secretaris worden uitgebracht - 
doch niet eerder dan op de dertigste dag voor de vergadering 
- gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de 
vergadering worden uitgebracht.

5. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald wordt een 
besluit genomen met de meerderheid van stemmen. Blanco en 
ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar 
tellen wel mee voor het bepalen van een in deze statuten 
voorgeschreven quorum.

6. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter 
over de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor 
zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de 
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe 
stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de 
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, 
een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe 
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 
stemming.

7. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid 
behaalt, dan heeft een nieuwe vrije stemming plaats. Verkrijgt ook 
dan niemand de volstrekte meerderheid, dan vindt een 
herstemming plaats tussen de twee personen die bij de tweede 
stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Staken de 
stemmen bij die laatstbedoelde stemming, dan beslist het lot.

8. Als de stemmen staken over een voorstel dat niet gaat over de 
verkiezing van personen, is het voorstel verworpen.

9. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of 
ten minste drie leden voor de stemming laat of laten weten een 
schriftelijke stemming te verlangen.

LEIDING EN NOTULERING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15
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1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de 
vereniging.
Ontbreekt de voorzitter, dan wijst het bestuur een ander 
bestuurslid aan als voorzitter van de vergadering. Wordt ook op 
deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de 
vergadering zelf in haar leiding.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de 
secretaris of een ander door de voorzitter van de vergadering 
daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 16

1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door 
een besluit van de algemene vergadering. Wanneer aan de 
algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten 
zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de 
algemene vergadering worden vermeld.

2. Het voorstel tot wijziging van de statuten kan uitgaan van het 
bestuur dan wel van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot 
het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in de 
algemene vergadering.

3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan door de 
algemene vergadering slechts worden genomen indien ten 
minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden hun 
stem ten aanzien van het voorstel tot statutenwijziging voor 
of tijdens de vergadering heeft uitgebracht en met een 
meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig 
uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze 
in een notariële akte is vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd 
om een statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een 
doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moeten worden 
neergelegd bij het handelsregister.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 17
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1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe 
strekkend besluit van de algemene ledenvergadering, indien 
ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden 
hun stem ten aanzien van het voorstel tot ontbinding van de 
vereniging voor of tijdens de vergadering heeft uitgebracht 
en met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de 
geldig uitgebrachte stemmen.

2. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn 
aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het bestuur.

3. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten 
tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een dan door 
de algemene vergadering aan te wijzen doel, hetwelk zoveel 
mogelijk in overeenstemming moet zijn met het doel der 
vereniging.

4. Na de ontbinding blijft de vereniging, voortbestaan voor zover 
dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten 
en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en 
aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar 
naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 18

1. De vereniging casu quo het bestuur sluit voor zichzelf en voor de 
schippers van de vaartuigen elke aansprakelijkheid anders dan 
geregeld bij wet uit voor:
a. materiële schade en bedrijfsschade aan de vaartuigen van de 
leden die onder haar supervisie deelnemen aan door de vereniging 
georganiseerde tochten of evenementen;
b. schade door letsel of aantasting van de gezondheid, al of niet de 
dood ten gevolge hebbende aan leden en andere opvarenden aan 
boord van vaartuigen tijdens door de vereniging georganiseerde 
tochten of evenementen; 
c. Schade door beschadiging of verlies van eigendommen van 
leden en andere opvarenden aan boord van de vaartuigen.

2. Voorts sluit de vereniging casu quo het bestuur elke 
verantwoordelijkheid uit voor de door leden, al dan niet in 
kwaliteit van schipper, met een vaartuig veroorzaakte schade aan 
derden en zaken van derden.

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

Artikel 19 ,
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1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement 
vaststellen.

2. Het huishoudelijk reglement kan nadere regels geven over onder 
meer het lidmaatschap, de introductie van nieuwe leden, de 
contributie, de werkzaamheden van het bestuur, werkgroepen of 
commissies, de vergaderingen.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of 
met de statuten en mag geen bepalingen bevatten die bij statuten 
behoren te worden geregeld.

SLOTBEPALING

Artikel 20

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten of het 
huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist de algemene 
vergadering.

2. Het bestuur regelt alle aangelegenheden die bij deze statuten 
niet of niet voldoende zijn geregeld.
Deze regelingen mogen niet in strijd zijn met de wet of deze 
statuten.
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Toelichting ledenvergadering CZT.

Het blijkt dat de op 21 februari 2010 gewijzigde statuten niet zijn vastgelegd / gedeponeerd bij de 
kamer van Koophandel. Ook is geen verslag van die vergadering terug te vinden.

Het gevolg is dat de statuten van 22 april 1980 nog gelden.

Het bestuur heeft de concept statuten van 2010 nog eens kritisch doorgenomen en daarbij ook naar 
de samenhang met het Huishoudelijk Reglement gekeken.

Uitgangspunt was:
- Zo min mogelijk in de statuten vastleggen;
- In de statuten alleen wat noodzakelijk is;
- De overige zaken in het Huishoudelijk Reglement en de Vaaraanwijzingen vastleggen.

Het bestuur vraagt u in te stemmen met de nieuwe statuten en het gewijzigde huishoudelijk 
reglement.

Voorstellen voor wijziging van de tekst – van beide documenten – kunnen tijdens de Algemenen 
leden vergadering ingediend worden in de vorm van een schriftelijk tekstvoorstel (amendement).

Het is voor de besluitvorming wel handig als de Amendementen voor de vergadering bij het bestuur 
worden ingediend.  Dan kan het bestuur zich alvast een oordeel vormen over de inhoud van het 
Amendement en in de Algemene ledenvergadering aan de leden een advies uitbrengen over het 
Amendement.  Ook kan het Amendement dan tijdens de Algemene ledenvergadering op de beamer 
gezet worden, zodat ieder lid daar goed kennis van kan nemen.

Voor het besluit tot statutenwijziging gelden de regels in statuten van 22 april 1980.

Artikel 18, lid 1 a. “Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden, alle ereleden, alle 
buitengewone leden en alle donateurs der vereniging. Behoudens tot vergadering genoemd in artikel 
9 lid 5 hebben geschorste leden en bestuursleden geen toegang.”

Artikel 18, lid 1 b. “Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een 
schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid dat echter in totaal niet meer dan drie stemmen kan 
uitbrengen”

Artikel 21, lid 3a. “Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de 
uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien geen twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken 
daarna over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het 
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mist met een 
meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.”

Concreet:
We hebben in de vergadering van 9 februari 2020 twee/derde aan stemmen van onze leden nodig. 
Aanwezig in de vergadering danwel door een schriftelijke machtiging. Wij verzoeken leden die niet 
aanwezig kunnen zijn dan ook een schriftelijke machtiging te verlenen aan een lid dat wel aanwezig 
kan zijn.

Indien we op 9 februari 2020 niet twee/derde van onze leden een stem heeft uitgebracht, dan zullen 
wij binnen vier weken een volgende vergadering beleggen. (DATUM VOORSTEL?).
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Bij deze vergadering is voor het aannemen van de statuten geen minimum aantal stemgerechtigde 
leden vereist. Er is wel een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen nodig.

Ook bij deze vergadering is het mogelijk om toch je instemming te betuigen met de statutenwijziging 
dan kan dat  schriftelijk. leder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn/haar stem uit te brengen via een 
schriftelijke machtiging aan een ander stemgerechtigd lid. Een stemgerechtigd lid mag echter in 
totaal niet meer dan drie stemmen uitbrengen.

Wil je gebruik maken van deze mogelijkheid, mail je machtiging naar de secretaris.  Je kan hier ook al 
je op- en aanmerkingen kwijt en je kan een Amendement indienen.

Met vriendelijke groet,
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