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Heden, tien november tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Louise Christine van 
der Valk-Post, notaris te Zeewolde:
1. de heer Willem van den Noort, wonende te 3891 AW Zeewolde, Pluuthaven 13, 

geboren te Kampen op dertig juni negentienhonderd tweeënvijftig, zich 
legitimerende met zijn rijbewijs, nummer 3124826605, uitgegeven te Zeewolde op 
veertien november negentienhonderd zevenennegentig;

2. de heer Johannes Nicolaas Meeuwesen, wonende te 3892 DB Zeewolde, 
Patroonsweg 12, geboren te Breda op drie augustus negentienhonderd 
negenenveertig, zich legitimerende met zijn paspoort, nummer NF7649132, 
uitgegeven te Zeewolde op vierentwintig februari tweeduizend vier;

handelende in hun hoedanigheid van voorzitter respectievelijk secretaris van de 
vereniging: BEDRIJFSKRING ZEEWOLDE, gevestigd te Zeewolde, kantooradres 
Ruisvoorn 55, 3892 HR Zeewolde, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel te Lelystad onder nummer 40060466, als zodanig deze vereniging 
rechtsgeldig vertegenwoordigend.
De comparanten, handelend als vermeld, verklaarden:
- bij akte verleden op vijfentwintig juni negentienhonderd tachtig voor een 

plaatsvervanger van mr. A.F.M. Vos, notaris te Dronten, zijn de statuten van de 
vereniging vastgelegd;

- de statuten van de vereniging werden gewijzigd bij akte verleden op achttien mei 
tweeduizend voor mr. J.D. Bunschoten, destijds notaris te Zeewolde, en bij akte 
verleden op zeventien juni tweeduizend drie voor mr. L.C. van der Valk-Post;

- bij besluit van de algemene ledenvergadering van de vereniging van veertien 
december tweeduizend vijf, werd besloten tot wijziging van de statuten van de 
vereniging, zulks conform het bepaalde in artikel 21 van de huidige statuten, en 
welke wijziging inhoudt:
verandering van artikel 5 lid 2 sub a, zodat de tekst daarvan in het vervolg zal 
luiden:
a. Gewone leden kunnen zijn, alle natuurlijke en/of rechtspersonen die 

deelnemen aan het handelsverkeer te Zeewolde met uitsluiting van 
detailhandel die op grond van de gemeentelijke regelgeving gevestigd dient te 
zijn in het (winkel)centrum van Zeewolde.

- een exemplaar van het verslag van voormelde vergadering waarin gemeld besluit 
tot wijziging van de statuten werd genomen, wordt aan deze akte gehecht.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden vervolgens dat de statuten van de 
vereniging voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN
NAAM EN ZETEL

Artikel 1
1.De vereniging draagt de naam: Bedrijfskring Zeewolde.
2.Zij heeft haar zetel in de gemeente Zeewolde.

DOEL
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Artikel 2
De vereniging stelt zich ten doel:
a. Het bevorderen van het bedrijfsleven in de gemeente Zeewolde in de ruimste zin 

van het woord.
b. Het behartigen van belangen van de aangesloten leden.
c. Het bevorderen en aanmoedigen van de contacten tussen de leden.
d. Het deelnemen aan activiteiten welke een belangrijke bijdrage leveren aan de 

verdere ontwikkeling van Zeewolde.
Artikel 3

Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. Het houden van vergaderingen, lezingen en excursies.
b. Het bevorderen van contacten met organisaties die een gelijk of aanverwant doel 

nastreven.
c. Alle wettige middelen, welke daartoe dienstig zijn.

DUUR
Artikel 4

1. De vereniging is opgericht op twintig februari negentienhonderd tachtig en is 
aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Het verenigingsjaar, ook te noemen het boekjaar, loopt van een oktober tot en met 
dertig september van het daarop volgend jaar.

LIDMAATSCHAP
Artikel 5

1. De vereniging kent:
a. Gewone leden.
b. Ereleden.
c. Buitengewone leden.
d. Donateurs.

2. a. Gewone leden kunnen zijn, alle natuurlijke en/of rechtspersonen die 
deelnemen aan het handelsverkeer te Zeewolde met uitsluiting van 
detailhandel die op grond van de gemeentelijke regelgeving gevestigd dient te 
zijn in het (winkel)centrum van Zeewolde.

b. Ereleden zijn zij, die door hun verdiensten voor de vereniging als zodanig 
door de ledenvergadering worden benoemd op voordracht van het bestuur.
Ereleden hebben alleen een adviserende stem in de ledenvergadering.

c. Buitengewone leden, zijn leden, die daartoe door het bestuur worden 
uitgenodigd ter bevordering van de belangen van de vereniging.

d. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het 
bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te 
beëindigen.
Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te 
verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering 
wordt vastgesteld.
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Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij 
te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord 
te voeren.

3. Waar in deze statuten en het huishoudelijk reglement van leden wordt gesproken, 
worden, tenzij anders is vermeld, daarmee bedoeld alle sub a tot en met c 
vermelde personen.

TOELATING
Artikel 6

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, buitengewone leden, ereleden 
en donateurs.

2. Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
RECHTEN EN PLICHTEN

Artikel 7
1. De leden, buitengewone leden, ereleden en donateurs hebben het recht tot 

bijwoning van de ledenvergaderingen en van alle in artikel 3 sub a genoemde 
evenementen.

2. De gewone leden hebben stemrecht op ledenvergaderingen, en hebben het recht 
tot het doen van voorstellen; alle leden hebben het recht aan raadsbeslagingen deel 
te nemen.

---------------------------------------  CONTRIBUTIE
Artikel 8

De leden, uitgezonderd ereleden en buitengewone leden, betalen een overeenkomstig 
het huishoudelijk reglement vast te stellen contributie, dan wel een bijdrage, donateurs 
betalen een overeenkomstig het huishoudelijk reglement vast te stellen donatie. Deze 
bijdrage zal door de algemene ledenvergadering worden vastgesteld.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 9

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid, danwel door de opheffing of ontbinding van 

de rechtspersoon;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het 
einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door 
tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 

laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn 
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beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden 
of medegedeeld tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en 
verplichtingen;

c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van 
de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van 
het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
-wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op 
eenendertig augustus niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de 
vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
-wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment 
door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door 
tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot 
gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd 
het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in 
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of 
wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door 
het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met 
opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de 
ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene 
ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een 
geschorst lid heeft geen stemrecht.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse 
bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders 
beslist.

BESTUUR
Artikel 10

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen die door de 
ledenvergadering worden benoemd.

2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende 
voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een 
voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste tien gewone en/of 
ereleden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de 
vergadering meegedeeld. Een voordracht door de hiervoor bedoelde groep van 
leden moet uiterlijk vijf dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij 
het bestuur worden ingediend. Een door de leden opgemaakte voordracht moet 
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vergezeld gaan van een door de voorgedragen kandidaat schriftelijk en 
ondertekende bereidverklaring.

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met 
tenminste twee/derde uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene 
ledenvergadering.

4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering 
overeenkomstig het voorgaande, het bindend karakter te ontnemen, dan is de 
algemene vergadering vrij in de keus.

5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die 
voordrachten.

6. Indien voor een vacature slechts één kandidaat is gesteld, heeft geen stemming 
plaats en wordt de kandidaat geacht te zijn gekozen.

7. Het nieuwe bestuurslid treedt in functie op de eerste werkdag na de vergadering 
waarin hij is gekozen, tot welke dag zijn voorganger in functie blijft.

8. In geval van een tussentijdse vacature kan hierin worden voorzien in de 
eerstvolgende ledenvergadering.

9. Indien door een of meer vacatures het aantal bestuursleden minder dan vijf zou 
bedragen, hebben de overblijvende bestuursleden tot de volgende algemene 
ledenvergadering dezelfde bevoegdheden alsof er voldoende bestuursleden waren.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, PERIODIEK LIDMAATSCHAP,

SCHORSING
Artikel 11

1. Elk bestuurslid kan te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene 
vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie 
maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van 
die termijn.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het 
bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is één maal terstond 
herkiesbaar.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. Door aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden.
b. Door ontslag overeenkomstig lid 1 van dit artikel.
c. Door bedanken.
d. Door verlies van het lidmaatschap.
e. Door overlijden.

Artikel 12
Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de 
penningmeester. De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene 
ledenvergadering. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een 
penningmeester aan. Het bestuur verdeelt verder de taken in onderling overleg.

BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13
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1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
2. Jegens derden wordt het bestuur vertegenwoordigd door de voorzitter met de 

secretaris of hun plaatsvervangers.
3. Voor het optreden in rechte, zowel als eisende als verwerende partij, het 

verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, het aangaan van 
geldleningen en het stellen van borgtochten, is de goedkeuring van een 
ledenvergadering vereist.

4. De notulen, waarin de beslissing is opgenomen omtrent één der in de vorig alinea 
opgesomde onderwerpen en waarin tevens is vermeld wie als voorzitter of 
secretaris of als hun plaatsvervanger optreden, leveren dienaangaande volledig 
bewijs op.

5. Stukken van huishoudelijke aard behoeven slechts de ondertekening van de 
voorzitter, secretaris of penningmeester of van hen, die deze rechtens vervangen.

6. Het bestuur kan, indien het dit nodig acht, commissies benoemen om het in zijn 
werkzaamheden bij te staan.

7. Het bestuur beslist in alle aangelegenheden waarin statuten of huishoudelijk 
reglement niet voorzien.

Artikel 14
Het bestuur is belast met:
1. De handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement.
2. De leiding van alle zaken en de behartiging van de belangen, welke de vereniging 

betreffen.
3. Het beheer over de geldmiddelen en de eigendommen van de vereniging.
4. De toelating van andere leden en donateurs.
5. De uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel 15
Het bestuur is voor het gevoerde beheer en beleid rekening en verantwoording 
verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

GELDMIDDELEN
Artikel 16

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies;
b. donaties;
c. schenkingen;
d. legaten en soortgelijke inkomsten;
e. andere inkomsten.

CONTRIBUTIES EN DONATIES
Artikel 17

Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt 
jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De minimum donaties wordt 
jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld voor het volgende verenigingsjaar.

COMMISSIE EN CONTROLE
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Artikel 18
1. Een commissie van controle is belast met het toezicht op de financiële 

administratie van de vereniging en brengt aan de algemene vergadering rapport uit 
over de balans en het overzicht van de baten en lasten.

2. De Commissie wordt telkenjare door de algemene vergadering aangewezen.
3. Bestuursleden kunnen geen zitting hebben in deze commissie.
4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle 

door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de 
waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te 
geven.

5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere 
boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een 
deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene 
ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
Artikel 19

1. Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering gehouden.
2. De voorzitter is bevoegd de leden tot een buitengewone algemene vergadering 

bijeen te roepen.
3. Indien de meerderheid van het bestuur zulks verlangt, is de voorzitter verplicht een 

buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen.
4. Indien een bij huishoudelijk reglement bepaalt aantal van tien ere- en/of gewone 

leden zulks verzoeken, zal de voorzitter een buitengewone algemene vergadering 
bijeen roepen. Blijft de voorzitter in gebreke dan kunnen verzoekers de 
vergadering zelf beleggen.

5. De oproeping tot het bijwonen van vergaderingen geschiedt door middel van een 
convocatie; niet later dan de veertiende dag voor die der vergadering; de punten 
welke ter behandeling komen moeten daarin in het kort worden aangegeven, zo 
nodig met een toelichting.

6. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere 
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van 
de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel 
verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. 
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte 
meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het 
grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 20

1. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de ledenvergadering.
2. Het huishoudelijk reglement bevat regelingen, normen en richtlijnen voor de 

handhaving van de statuten en het voeren van een juist beleid.
3. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, welke in strijd zijn 
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met de statuten.
STATUTENWIJZIGING

Artikel 21
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de 

algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar 
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor 
de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde 
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden 
ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd 
gehouden.

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts 
worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal 
uitgebrachte stemmen.

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen 
verlijden.

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene 
ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het 
besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van 
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na 
de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken gehouden register.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 22

1. Het bepaalde in artikel 21 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op 
een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.

2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de 
bestemming vast voor het batig saldo, met dien verstande dat het wordt bestemd 
voor een doel van liefdadige aard en het derhalve niet aan de leden ten goede zal 
komen.

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
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 zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar 
naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende 
baten meer aanwezig zijn.
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6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard 
gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door
de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

SLOTBEPALING
Artikel 23

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die 
niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
SLOT
WAARVAN AKTE, verleden te Zeewolde op de datum in het hoofd van deze akte 
vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben 
verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het 
verlijden een ontwerpakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben 
kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparanten en mij, 
notaris, ondertekend.


