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RW/20021185/rw
STATUTENWIJZIGING

Heden, de tweeëntwintigste juni tweeduizend en vier,
verscheen voor mij, Mr Robbert van der Weide, kandidaat-notaris, wonende te
Purmerend, hierna te noemen: notaris, waarnemende het kantoor van Mr Patrick
Johannes Marie Stouthart, notaris te Schagen en kantoorhoudende aldaar aan de Loet
45:
mevrouw Anna Suzanna van der Meer-van de Sande, geboren te Vlissingen op zes
september negentienhonderd zevenenvijftig, werkzaam en woonplaats kiezende ten
kantore van mij, notaris,
ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
de heer Paulus Hendrikus Maria OFFERMAN, geboren te Amsterdam op vier
september negentienhonderd tweeënvijftig, wonende te 1355 KE Almere, Sportmark
77, legitimatie: paspoort met nummer M15358645, uitgegeven te Almere op een
maart tweeduizend en een;
te dezen handelend, krachtens het bepaalde in artikel 20 lid 4 van de statuten van na
te melden vereniging, als rechtsgeldig vertegenwoordigingsbevoegd voorzitter van
de vereniging: VERENIGING VAN AUTOMOBIELTECHNICI (A.T.C.),
gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende Lijsterbesstraat 24 te 1741 SN
Schagen, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Haaglanden onder nummer 40409036 en als zodanig deze vereniging
vertegenwoordigende.
De comparant, handelende als gemeld, verklaarde als volgt:
Inleiding
De vereniging is opgericht op vier juli negentienhonderd zesenveertig. De statuten
van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op negen juni negentienhonderd
vijfennegentig verleden voor mr. J.W.F.M Reynders, destijds notaris te Someren.
In haar vergadering de dato vijftien mei tweeduizend en vier heeft de algemene
ledenvergadering van de vereniging rechtsgeldig besloten tot wijziging van lid 1 van
artikel 1, de artikelen 4 tot en met 8 en 10, alsmede lid 1 van artikel 13 en lid 10 van
artikel 21 van de statuten.
Een uittreksel van de notulen zal aan deze akte worden gehecht.
Statutenwijziging
De comparant, handelende als gemeld, verklaarde bij deze uitvoering te geven aan
gemeld besluit van de algemene ledenvergadering op grond waarvan lid 1 van artikel
1, de artikelen 4 tot en met 8 en 10, alsmede lid 1 van artikel 13 en lid 10 van artikel
21 van de statuten van de vereniging met ingang van heden luiden als volgt:
Artikel 1
1.1. De vereniging is genaamd: Vereniging van Automobieltechnici ATC.
Afdelingen
Artikel 4
De vereniging - in dit verband ook te noemen "hoofdvereniging"- kent
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afdelingen. Deze bezitten rechtspersoonlijkheid. Zij maken als verenigingen met
volledige rechtsbevoegdheid deel uit van de organisatie van de hoofdvereniging.
De afdelingen worden nader geregeld in artikel 5.
Artikel 5
5.1. De algemene vergadering stelt een afdeling in, en heft deze, na een
daartoe strekkend voorstel van de betreffende afdelingsvergadering, op.
Iedere afdeling wordt geleid door een bestuur (afdelingsbestuur), dat
verantwoording verschuldigd is aan de algemene vergadering van die
afdeling (afdelingsvergadering).
5.2. Een afdelingsbestuur bestaat uit ten minste drie personen. Het aantal
bestuursleden wordt nader vastgesteld door de betreffende
afdelingsvergadering.
5.3. Leden van het afdelingsbestuur worden benoemd door de
afdelingsvergadering uit de onder die afdeling ressorterende leden. De
voorzitter van de afdeling wordt benoemd voor een periode van drie jaar.
Hij is steeds terstond herbenoembaar. Voor een functie in het
afdelingsbestuur kunnen tot uiterlijk drie weken voor de desbetreffende
afdelingsvergadering kandidaten worden gesteld door het afdelingsbestuur
of door tenminste drie onder de afdeling ressorterende leden.
5.4. De afdelingsvergadering bestaat uit alle onder de betreffende afdeling
ressorterende leden. Vóór één maart van het lopende verenigingsjaar
wordt een afdelingsvergadering gehouden.
5.5. De afdelingen regelen de zaken die uitsluitend de eigen afdeling betreffen.
Een afdelingsbestuur is verplicht om met betrekking tot zaken die mede de
belangen van de hoofdvereniging of van één of meerdere andere
afdelingen kunnen raken voorafgaand overleg te plegen met het dagelijks
bestuur of het betreffende afdelingsbestuur casu quo de betreffende
afdelingsbesturen. Komen de betrokken besturen niet tot een
overeenstemming dan beslist het dagelijks bestuur. Een afdelingsbestuur is
verplicht bij zijn handelen te blijven binnen een jaarlijks door de
afdelingsvergadering vastgestelde begroting. Het dagelijks bestuur
beoordeelt de begroting van een afdeling binnen een maand na vaststelling
door de afdelingsvergadering en geeft daaraan zo mogelijk zijn
goedkeuring. Het boekjaar van een afdeling valt samen met dat van de
hoofdvereniging. De statuten van een afdeling mogen geen bepalingen
bevatten die strijdig zijn met die van de hoofdvereniging. Zij behoeven de
goedkeuring van het dagelijks bestuur van de hoofdvereniging. Zij worden
neergelegd in een notariële akte ter verkrijging van volledige
rechtsbevoegdheid.
Artikel 6
6.1. De vereniging heeft:
- gewone leden;
- studentleden;
- leden van verdienste;
- ere-leden;
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- donateurs.
6.2. Gewone leden kunnen zijn alle meerderjarige technici werkzaam in de
automotivebranche, alsmede zij, die hiermee gelijk zijn te stellen én
leraren in de autotechniek. Bij huishoudelijk reglement kan de opsomming
dezer categorieën worden gepreciseerd.
6.3. Studentleden kunnen zijn natuurlijke personen die een autotechnische
opleiding volgen en in het bezit zijn van een geldige studentenkaart.
6.4. Leden van verdienste zijn leden, welke als zodanig worden benoemd op
voorstel van het hoofdbestuur door de algemene vergadering.
6.5. Ere-leden worden benoemd op voorstel van het hoofdbestuur door de
algemene vergadering.
6.6. Donateurs kunnen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die de
vereniging financieel steunen met een bedrag, dat ten minste gelijk is aan
de contributie van de leden.
6.7. Alle leden, ongeacht de categorie waartoe zij behoren hebben stemrecht.
Donateurs hebben geen stemrecht.
6.8. Waarin deze statuten wordt gesproken van leden of lidmaatschap wordt
daaronder steeds zowel gewone leden, studentleden als leden van
verdienste, casu quo het lidmaatschap van zowel gewone leden,
studentleden als leden van verdienste verstaan, tenzij het tegendeel blijkt.
Artikel 7
7.1. Het lidmaatschap van gewone leden en studentleden, wordt verkregen
door acceptatie, na aanmelding bij het algemeen secretariaat of een van
de afdelingssecretariaten. Minderjarigen dienen bij de aanvraag voor het
studentlidmaatschap een schriftelijke toestemmingsverklaring van de
wettelijke vertegenwoordiger(s) te overleggen. Lid van verdienste,
respectievelijk ere-lid, wordt men uitsluitend op de wijze als in artikel 6 lid
4, respectievelijk lid 5, bepaald.
7.2. Afdelingen zijn vrij tot het instellen van een ballotagecommissie. Bij nietacceptatie is eenmalig beroep bij het hoofdbestuur mogelijk.
Artikel 8
8.1. Het lidmaatschap eindigt:
a. bij overlijden;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een
lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren; zodanige opzegging kan zonder meer
worden gedaan wanneer een contributieplichtig lid een
betalingsachterstand heeft van tenminste twee (2) maanden; een verzoek
om opnieuw als lid te worden toegelaten wordt eerst in behandeling
genomen nadat de achterstallige contributie is voldaan;
d. door ontzetting (royement). 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.
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8.2. De opzegging door de vereniging geschiedt door het afdelingsbestuur.
8.3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen
het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van één (1) maand. Het lidmaatschap kan echter door
het lid of door de verenging onmiddellijk worden beëindigd indien van de
vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging door het lid dient schriftelijk
te geschieden aan het secretariaat van de afdeling.
8.4. 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.
8.5. Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor
een lid voorts mogelijk:
a. binnen één (1) 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 medegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat
lid van toepassing;
b. binnen één (1) maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging
in een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is medegedeeld.
8.6. Ontzetting (royement) uit het lidmaatschap geschiedt door het
dagelijksbestuur met beroep op de algemene vergadering. Hangende het
beroep is het lid geschorst.
8.7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt,
blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.
Het afdelingsafdelingsbestuur respectievelijk het dagelijks bestuur kan
echter goedvinden dat bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap de
jaarlijkse contributie slechts naar rato is verschuldigd.
8.8. De afdelingen hebben het recht tot één april van het lopende
verenigingsjaar wanbetalers af te melden bij de centrale
ledenadministratie. Bij afmelding na één april is de volledige afdracht aan
de hoofdvereniging verschuldigd.
Artikel 10
10.1. Het dagelijks bestuur bestaat behalve uit de algemeen voorzitter uit ten
minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) andere leden. Deze andere leden van
het dagelijks bestuur worden door de algemene vergadering voor de tijd
van drie (3) jaren gekozen uit door de afdelingen gestelde kandidaten. Een
lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde door het orgaan dat hem
heeft benoemd, worden ontslagen of geschorst.
10.2. Alleen de algemeen voorzitter, die tevens voorzitter van het hoofdbestuur
van de vereniging is wordt in functie gekozen, de overige leden van het
dagelijks bestuur verdelen de functies in onderling overleg.
10.3. Jaarlijks treedt één (1) lid, respectievelijk twee (2) leden af. De volgorde
van aftreden wordt vastgelegd in een rooster van aftreden.
10.4. De aftredenden zijn eenmaal direct herkiesbaar en daarna wederom
verkiesbaar, indien zij door tenminste drie (3) afdelingen kandidaat zijn
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gesteld.
10.5. Met uitzondering van de algemeen voorzitter kan uit één (1) afdeling niet
meer dan één (1) lid deel uitmaken van het dagelijks bestuur, tenzij op
voorstel van het dagelijks bestuur het hoofdbestuur hiervoor ontheffing
verleent. Deze ontheffing is telkens geldig voor één zittingsperiode van het
door het dagelijks bestuur voorgestelde lid.
10.6. Het dagelijks bestuur leidt de vereniging onder toezicht van het
hoofdbestuur.
10.7. Zowel de algemene vergadering als het hoofdbestuur zijn bevoegd om een
aantal in het huishoudelijk reglement duidelijk te omschrijven besluiten
van het dagelijks bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen.
Artikel 13
13.1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie
van ten minste twee (2) personen, die geen deel mogen uitmaken van
hoofd- of dagelijks bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en
verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering
verslag van haar bevindingen uit.
Artikel 21
21.10. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden
bewaard gedurende zeven (7) jaren na afloop van de vereffening.
Bewaarde is degene die door de vereffenaar als zodanig is aangewezen.
Volmacht
Van de volmacht op de comparant blijkt uit een onderhandse akte, die aan deze akte
zullen worden gehecht.
Van het bestaan van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken.
Slot
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen
persoon is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor vermelde en daartoe
bestemde document vastgesteld.
Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Schagen op de datum in het
hoofd van deze akte vermeld.
De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon
heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor
het verlijden van de akte van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en
met de inhoud in te stemmen.
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend,
eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.
Volgt ondertekening.
Uitgegeven voor afschrift.

