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S T A T U T E N W I J Z INGGI V E R E N I G I N G
\ A//E1178851
d.d. 17 februari2012
nr.

februari
Heden,zeventien
tweeduizend
voormij,mr. Wjlielmus twaalf,verscheen
GertrudisWeiis,notaris
te Venray.
geboren
ArnoldaHubertina
mevrouw
Suzanne
MariaTeeuwen,
te Venloop achten
januarinegentienhonderd
twintig
drieen tachtig,
werkzaam
voorgenoemde
notaris,
kantooradres:
Dr. Poelsstraat
10, 5802AX Venray;-------gevolmachtigde
te dezerzakehandelendals schriftelijk
van:
a. de heerGerrit Hemke,paspoortnummer
NTD2LH856,
afgegevente Bestop --een en twintigjuli tweeduizend
negen(21-A7-2009)een
en twintigjuli -------------geborente Hoornop dertignovember
tweeduizend
negen(21-07-2009),
(30-11-1954),
vierenvijftig
negentienhonderd
wonendePrinsClauslaanT0,-----5684GB Best,gehuwdmet mevrouwFriedavan der Esch;
b. mevrouwGerrianneHenrietteJansen,rijbewijsnummer
4135856804,----------afgegevente Apeldoornop elf apriltweeduizend
geborente --elf (11 -04-2011),
--juni negentienhonderd
(25-06-1972),
Markeloop vijfentwintig
tweeënzeventig
w o n e n d eK a n a aZ
Í u í d 4 6 6 , 7 3 7 1G L L o e n e ng, e m e e n t e A p e l d o o ronn, g e h u w den niet geregistreerdals partnerin de zin van het geregistreerdpartnerschap---die dezevolmachtverstrekten
in hun hoedanighêid
van voorzitter
en secretaris
van de verenigingNederlandseZootechnischeVereniqinq,hiernate noemen:"de ---gevestigdte Utrecht,kantooradres:
vereniging",
GeneraalFoulkesweg1-a,6703BG
Inleiding--

---De verenigingís opgerichtbij akteop zestiendecembernegentienhonderd
dertigverleden.

-

-gewijzigdbij akteop vier maartnegentienhonderd
De statutenzijn laatstelijk
------vijfen zeventig(04-03-1975).

blad 2

is ingeschreven
in hetHandelsregister
Devereniging
te Utrecht
onder
nummer 404766163.---------------------lngevolge
artikel8 vande statuten
wordtde vereniging
rechtsgeldig
doortwee ledenvan het bestuur
vertegenwoordigd
hebbenin hun gemeldehoedanigheid
De volmachtgevers
een volmacht
verstrektaan de comparant,zodalhij mitsdiende verenigingrechtsgeldig
kan
vertegenwoordigen.
Bij besluitvan de algemeneledenvergadering
van drie novembertweeduizend
is met meerdan twee/derdemeerderheid
elf (03-11-2011),
van de stemmen-beslotende tekstvan de statutengeheelte wijzigen,zoalsblijktuit een
uittrekselvan de notulenvan deze vergaderingdat aan deze aktezal worden gehecht.
De tekstvan hetwijzigingsvoorstel
is voorafter kennisvan de ledengebracht.STATUTENWIJZIGING
Ter uitvoeringvan gemeldbesluittot wijzigingvan de statuten,verklaardede --------comparant,
handelendals gemeld,bij deze de tekstvan de statutengeheel
gewijzigd
vastte stellenals volgt:

STATUTEN.
Naamen zetel.
Artikelí
1. De vereniging
draagtde naam:NederlandseZoótechnischeVereniginq.
Zij heefthaarzetelin de GemeenteWageningen.
2. De Verenigingis opgerichtop zestiendecembernegentienhonderd
dertig(16--12-1e30).
Doelen middelen

--------------

Artikel2 -----------1. DeVereniging
heefttendoelhetbevorderen
vankennisuitwisseling
over --------en eenplatform
dierhouderij
te zijnvoorvraagstukken
op hetterreinvandier,---en daarmee
mensen omgeving
eenwezenlijke
bijdrage
te leveren
aande
overactueÍe
meningsvormÍng
entoekomstige
thema'sin ditwerkveld
in de ------meestuitgebreide
zin.------2. Zijtrachtditdoelte bereiken
door:-------
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---en doen houdenvan informatieve
en meningsvormende
a. Het organiseren
--------netwerkbijeenkomsten.
kunnenzijn.---b. Alle anderewettigemiddelen,welkeaan het doelbevorderlijk
Vereniqinqsiaar
Artikel3 ----------------------Het verenigingsjaar
valt samen met het kalenderjaar.
Leden-----Artikel 4 -----------wordtgevormddoor:------De vereniging
personen-a. gewoneleden- natuurlijke
-------b. gewoneleden- rechtspersonen
c. ledenvan verdiensteen ereleden
Ledenzijn natuurlijkepersonenen rechtspersonen
met affiniteittot de dierhouderij-in de meestbredezin van het woord
Het Bestuurbeslistoverde toelatingtot het lidmaatschap.
Bij weigeringtot toelating
heeftde afgewezenerechtvan beroepop de AlgemeneVergadering.
De
tot het lidmaatschap
aanmelding
dientte geschiedenbij de Secretaris.
Artikel5 -----------eindigt:
Het lidmaatschap
a. dooroverlijden,
casuquo verliesvan rechtspersoonlijkheÍd;--------b. dooropzeggingbij de Secretaris,
uiterlijkeen maandvoor het beëindigen
van --het verenigingsjaar;
c'doorroyementkrachtenSeenbes|uitvanhetBestuur.
Royementkan geschieden,
wanneereen lid handeltin strijdmet de Statutenen/of-Reglementvan de Vereniging
het Huishoudelijk
of met geldiggenomenbesluiten,
of
wanneereen lid door enigegedragingde belangenvan de Verenigingschaadtof --heeftgeschaad.Het geroyeerdelid heeftrechtvan beroepop de Algemene
Vergadering,
indienhij binneneen maandna royementhiertoeschriftelijk
een -------verzoekrichttot de Secretaris.----------

Ledenvan verdiensteen ereledenwordendoorde AlgemeneVergadering
benoemd
op voorstelvan het Bestuur.Zij zijngeen contributieverschuldígd.
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Bestuur---Artikel 7 -----------1. Het Bestuurbestaatuit minimaalvijf ledenen maximaalzevenleden,waaronder
de Voorzitter,de Secretarisen de Penningmeester.
van de vereniging
is alleenopengesteld
voor leden--2. Het bestuurslidmaatschap
van de vereníging.
uit de gewoneleden------------3. De AlgemeneVergaderingkiestde bestuursleden
natuurlijkepersonen.De Voorzitterwordtin functiegekozen.
4. Het Bestuursteltvoor elke verkiezingeen voordrachtvan één persoonop. De --voor te dragen:zrj doen daartoevoor -ledenhebbenhet rechttegenkandidaten
de aanvangvan de AlgemeneVergaderingaan de Secretariseen door -----------schrijventoekomen.Indiengeen -----tenminstevijfledenondertekend
wordt de door het Bestuurvoorgedragen--zijn voorgedragen,
tegenkandidaten
persoongeachtte zijn gekozen.
hebbengedurendevier (4) jaar zitting.Het Bestuurstelteen -5. De bestuursleden
roostervan aftredenop, zodanig,dat Voorzitter,Secretarisen Penningmeesterniet in hetzelfdejaar aftredendzijn en voorts,dat een zo goed mogelijke
spreidingvan de aftredingenin de trydplaatsvindt.Een tussentijdsgekozen------bestuurslidwordtgekozenvoor vier (4) jaar,waarbijeventueelaanpassingvan het roosterkan plaatsvinden.
zijn eenmaalherkiesbaar.--------6. De bestuursleden
Artikel8 -----------de Verenigingin en buitenrechte.Het is belast--1. Het Bestuurvertegenwoordigt
------en de toepassing
van de Statutenen het Huishoudeluk
met de handhaving
indiendit is vastgesteld
van de besluitenvan -Reglement,
en met de uitvoering
-------de AlgemeneVergadering.
wordtin en buitenrechteookvertegenwoordigd
door twee
2. De vereniging
---gezamenlijk
handelende
bestuursleden.

ArtikelI -----------is bevoegd
commissies
vanadviesen studiecommissies
in te ------1. HetBestuur
eventueel
vooraÍ
stellen.Aandezecommissies
te verlenen
kredieten
behoeven
-------vandeAlgemene
Vergadering.
de goedkeuring
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2.

Het bestuuris bevoegdadviseurste benoemen.

AloemeneVeroaderinq
Artikel10----------gehouden,waarindoorhet Bestuur--1. Elkjaar wordteen AlgemeneVergadering
wordtuitgebracht
en rekeningen ----verslagover het afgelopenverenigingsjaar
voor het ---overdatjaar wordtafgelegden waarinde begroting
verantwoording
wordtvastgesteld.
wordttevensde lopendverenigingsjaar
In dezeVergadering
vastgesteld
voor het volgendeverenigingsjaar.----contributie
2. Doorde AlgemeneVergadering
wordteen financiëlecommissiebenoemd,------personen,die geenzittingin het --bestaandeuit twee gewoneleden-natuurlijke
Bestuurhebben.Zij hebbentweejarenzittingen zijn nietterstondherkíesbaar.Jaarlijkstreedteen lid af volgensrooster.De financiëlecommissieis belastmet
het nazienvan de jaarrekening
en hettoezichtop het financieelbeheer.Van ----brengtzij verslaguit aan de AlgemeneVergadering.-------------haarbevindingen
3. Goedkeuring
van de rekeningen verantwoording
doorde Algemene
Vergadering
strekthet bestuurtot déchargevan het gevoerdefinanciëlebeleid.-Artikel11----------1. De ledenkunnenvoorde in artikel10 bedoeldeVergadering
bij het Bestuur-----voorstellen
indienen,welkeondeftekend
moetenzijn doorminstensvijf ledenen
voorzienmoetenzijn van een toelichting.-------waarinDit indienenmoetgeschiedenvóórde aanvangvan het verenigingsjaar,
waaropmen de voorstellen
dezeVergadering,
behandeldwenstte zien,wordt -gehouden.
Het Bestuurmoetdezevoorstellen
op de agendaplaats.en,
Het Bestuuris -------bevoegdnadieningekomenvoorstellen
al of nietaan de agendatoe te voegen.-2. Overonderuuerpen,
die nietop de agendazijn geplaatst,kan geenbeslissing---wordengenomenzondertoestemming
van het Bestuur.--------------------3. De ledenhebbenter AlgemeneVergadering
het rechtvan amendement.
Artikel12----------Wanneerhet Bestuurhet nodigoordeelt,of tenminstevijfen twintig(25)leden
een verzoek,met gemotiveerde
opgaafoverte behandelen
daartoeschriftelijk
ter kennisbrengenvan het Bestuur,wordteen Bijzondere
Algemeneonderuuerpen,
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gehouden.Wanneerde ledeneen dusdanigevergadering
Vergadering
wensen,is -het Bestuurverplichtdeze binnenzes (6) weken na ontvangstvan het vezoek te --houden.Wanneerhet Bestuurin gebrekeblijftaan dit verzoekte voldoen,hebben-het rechtzelftot oproepingvan een Algemene
de leden,die het verzoekindienden,
--Vergaderingover te gaan.Voorzitteren Secretarisvan een aldusbijeengeroepen
-------wordendoordezeVergadering
aangewezen.
AlgemeneVergadering
Artíkel13----------De oproepingvoor de in artikelen10 en 12 bedoeldevergaderingen
moettenminste
driewekenvoorde dag,waaropzij wordtgehouden,geschieden

Afiikel 14----------personenbrengenéén stem uit.GewoneledenGewoneleden-natuurÍijke
rechtspersonen
brengenéén stemuit per tweeduizend
ledenmet een maximumvan
van rechtspersonen
drie stemmen.De vertegenwoordigers
dienenbij het beginder Vergadering
een volmachtnamenshun organisatie
in bij de Secretaris------Penningmeester.------Artikel15----------Indienin de statutennietandersis bepaald,wordende besluitenmet een gewone-van de geldiguitgebrachte
stemmengenomen.Blancostemmen
meerderheid
wordendaarbijals geldiguitgebrachte
stemmenbeschouwd.
Bij stakingvan ---------stemmenover voorstellenzijn deze venvorpen.------Artikel16----------Stemmingen
over personengeschieden
schriftelijk,
tenzijer maareen kandidaatis en geenvan de ledenverzoektom een schriftelÍjke
stemming.Wanneerbij de ------wordtverkregen,heefteen tweedestemming-eerstestemminggeen meerderheid
plaats.Wordtook dan geen meerderheíd
plaatsverkregen,dan heeftherstemming
tussende twee personen,die de meestestemmenop zichverenigden,
zo nodigna
Stakenbijdezelaatstgenoemde
een tussenstemming.
stemmingde stemmen,dan beslisthet lot.
Geldmiddelen
Artikel17----------der Verenigingbestaanuit:---------De geldmiddelen
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b. Subsidies;c. sponsorgelden;-------d. Renteen dividenden;--------e. Legatenen donaties.-----------H u i s h o u d e l iR
i ke q l e m e n t
Artikel1B----------dat doorde Algemene
Het Bestuurkan een Huishoudelijk
Reglementsamenstellen,
moetwordenvastgesteld
Vergadering
Slotbepalinqen
Artikel19----------in deze Statutenkunnenwordenaangebracht
bij besluitvan een
Wijzigingen
genomenmet een meerderheid
AlgemeneVergadering,
van tenminstetweederde-stemmen
deelvan de geldiguitgebrachte
Adikel 20---------Een besluittot ontbindingder Verenigingkan slechtswordengenomenin een
voor dit doel bijeengeroepen
uitsluitend
AlgemeneVergadering
met een --------------van tenminstetwee/derdevan de geldiguitgebrachte
meerderheid
stemmen.Het --Bestuuris met de liquidatiebelast,tenzijde AlgemeneVergadering
andersbeslist.geschiedenmet inachtneming
De vereffeningzal
van artikel2'.23en volgendevan -het Burgerlijk
Wetboek. Een batigsaldovan de rekeningzalwordenbestemdvoor een doel,dat zoveelmogelijkin overstemmíng
is met dat van de Vereniging
Artikel21-------------Uitlegging
van de Statutenen van het HuishoudelÍjk
Reglementis voorbehouden
aan het Bestuur.In de gevallenwaarinde Statutenen het Huishoudelijk
Reglement

-------------beslisthetBestuur.
nietvoorzien,
---Vande volmacht
welkeis verleend
aande comparant
blijktuiteenonderhandse
aktewelkeaandezeaktezal wordengehecht.
GE R E GIS T R E EP
RA
DRTNERSCHAP
Waarin dezeakteeenongehuwde
staatvaneencomparant,
betrokkene
of partij--------geldtdatgeensprakeis vaneengeregistreerd
partnerschap
wordtaangeduid,
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SLOT
van de comparantis doormij, ---De comparantis mij,notaris,bekend.De ídentiteit
notaris,aan de handvan het hiervoorvermeldeen daartoebestemdedocument----vastgesteld
Dezeakteis in minuutverledente Venrayop de datumvermeldin de aanhef.De --zakelijkeinhoudvan de akte is aan de comparantmedegedeeld
en toegelicht.
Vervolgensheeftde comparantverklaarddaarvantijdigvoor het verlijdenkenniste voorlezinggeen prijste stellen.
hebbengenomenen op volledÍge
Onmiddellijk
na beperktevoorlezing,
is dezeaktedoorde comparanten mij,notaris,
--ondertekend.
(Volgtondedekening)
UITGEGEVEN
VOORAFSCHRIFT:
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