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Haven 9-11 3441 AS Woerden Tel: 0348-41 41 41 Mail: info@notarisjaquet.nl
www.notarisjaquet.nl

CONCEPT
Als er onjuistheden zijn vermeld in onderstaande personalia of onderstaande tekst, wilt
u dan per omgaande contact op nemen met de behandelaar van het dossier.

Versiedatum
Contactpersoon
Telefoonnummer

: 12-09-2011 15:28
: mr U. Louwerens
: 0348-414141

STATUTENWIJZIGING

Heden, * -----------------------------------------------------------------------------------------------verscheen voor mij, mr Denis Leendert Jaquet, notaris te Woerden: -------------------------mevrouw Jolanda Margaretha Moermond, wonende te 3443 DZ Woerden, de Veste 26, geboren te Amsterdam op negentien februari negentienhonderd zestig, ----------------(identiteitsbewijs: Nederlands rijbewijs, nummer 4103146304, uitgegeven door de ------burgemeester van Woerden op dertien augustus tweeduizend acht, geldig tot dertien ----augustus tweeduizend dertien), onder het maken van huwelijkse voorwaarden gehuwd -met de heer Antonie van der Spiegel, ten deze handelende in hoedanigheid van statutair
bestuurder van na te melden vereniging en als zodanig gemachtigd tot het doen verlijden
van deze akte door de algemene ledenvergadering van de statutair te Woerden -----------gevestigde en te 3443 DZ Woerden, De Veste 26 haar adres hebbende vereniging: -----Zooom, platform voor ZZP'ers in Woerden en omstreken Woerden, hierna ook te -noemen: "de vereniging", ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30273366,
blijkens na te melden aan deze akte gehechte notulen. -----------------------------------------De comparante, handelend als gemeld, verklaarde: ---------------------------------------------Oprichting, statuten --------------------------------------------------------------------------------De vereniging werd opgericht op een en dertig augustus tweeduizend negen en haar ----statuten werden vastgesteld bij akte op zes en twintig oktober tweeduizend negen -------verleden voor mij, notaris, ter standplaats Woerden. -------------------------------------------De statuten zijn sedertdien niet gewijzigd. -------------------------------------------------------Besluit tot statutenwijziging -----------------------------------------------------------------------
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In een algemene ledenvergadering op * te Woerden gehouden is onder meer besloten tot
wijziging der statuten van de vereniging. ---------------------------------------------------------Notulen ------------------------------------------------------------------------------------------------De notulen van evenbedoelde vergadering zijn aan deze akte gehecht. ----------------------Machtiging --------------------------------------------------------------------------------------------In voormelde vergadering is aan de comparante in haar gemelde hoedanigheid -----------machtiging verleend om de akte houdende wijziging van de statuten van de vereniging te
doen opmaken, te passeren en te tekenen. --------------------------------------------------------Statutenwijziging ------------------------------------------------------------------------------------De comparant verklaarde naar aanleiding van voormeld besluit en ter uitvoering daarvan
de statuten van de vereniging zodanig te wijzigen, dat de artikelen 1, 4, 6, 9, 17 en 18 --van deze statuten met ingang van heden luiden als volgt: --------------------------------------"NAAM -----------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------De vereniging draagt de naam: Zooom, ZZP Collectief Woerden. -------------------------LEDEN ------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die de achttienjarige leeftijd hebben -------bereikt, zelfstandig ondernemer (zonder personeel) zijn en als zodanig staan --------ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel.------2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn -----opgenomen. --------------------------------------------------------------------------------------3. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of ---------overgang ------------------------------------------------------------------------------------------EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP, SCHORSING -------------------------------------Artikel 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Het lidmaatschap eindigt: ----------------------------------------------------------------------a. automatisch, zonder dat daarvoor opzegging door het bestuur als hieronder ----bedoeld nodig is door: ---------------------------------------------------------------------- het niet meer voldoen aan de vereisten als genoemd in artikel 4 lid 1; -------- het aannemen van personeel, in welke vorm dan ook (samenwerking ------daaronder niet begrepen); ------------------------------------------------------------ door de dood van het lid; ------------------------------------------------------------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 verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een ---------------opzeggingstermijn van ten minste vier weken. ---------------------------------------------Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging -------mogelijk:------------------------------------------------------------------------------------------a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten --------voortduren; -----------------------------------------------------------------------------------
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binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn -------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. -------------------------------------Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot -het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.-------------------------------------------3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts -----------geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. --------------------------------------De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door
de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging --niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. -------------------------Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot -het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.-------------------------------------------4. Ontzetting uit het lidmaatschap of schorsing voor een door het bestuur te bepalen --periode van maximaal zes (6) maanden kunnen alleen worden uitgesproken wanneer
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt,
zoals ondermeer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse -------bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op --------onredelijke wijze benadeelt. -------------------------------------------------------------------Ontzetting of schorsing geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten --------spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is
bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. ----------------------------------------------------------------------Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid (voorlopig) ---------geschorst. -----------------------------------------------------------------------------------------5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft ---------desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. ------EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - PERIODIEK LIDMAATSCHAP - -------SCHORSING ----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 9 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen ---tijde 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 aftreding. De aftredende is terstond herkiesbaar; --wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van
zijn voorganger in. Een bestuurslid kan slechts één maal worden herbenoemd. ------3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: ----------------------------------------------------

231.475/UL/IG/stat.wijz./ Zooom
a.

4

ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; -----------------------------------------------b. door bedanken; -----------------------------------------------------------------------------c. door overlijden. ----------------------------------------------------------------------------BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING ---------------------------------------Artikel 17 ---------------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping
geschiedt schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, aan de (e- -------mail)adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De -------termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen. ----------------------------2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het
bepaalde in artikel 18. --------------------------------------------------------------------------FUSIE EN STATUTENWIJZIGING ----------------------------------------------------------Artikel 18 ---------------------------------------------------------------------------------------------1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door --een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de ------------mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. -------------2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de ----------vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging -------woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien
wordt een afschrift als hiervoor bedoeld op verzoek van een lid, aan het betreffende
lid toegezonden. ---------------------------------------------------------------------------------3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een (mede) daartoe opgeroepen vergadering, met inachtneming van het
bepaalde in artikel 16 lid 9. --------------------------------------------------------------------4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. ---------5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de --algemene vergadering 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 verenigingenregister. -------------------------------7. Een besluit tot fusie als bedoeld in artikel 309 van Boek 2 van het Burgerlijk -------Wetboek wordt genomen door een algemene vergadering waartoe is opgeroepen ---met de mededeling dat aldaar een voorstel tot fusie zal worden behandeld. Het -----bepaalde in de leden 2, 3 en 5 van dit artikel is zo veel mogelijk van ------------------overeenkomstige toepassing." -----------------------------------------------------------------Bekendheidsclausule -------------------------------------------------------------------------------De comparante is mij, notaris, bekend. -------------------------------------------------------------
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WAARVAN AKTE is verleden te Woerden op de datum in het hoofd van deze akte ---vermeld. ------------------------------------------------------------------------------------------------De zakelijke inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De comparante ---heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor -het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen. Deze akte is beperkt
voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparante en -----------vervolgens door mij, notaris. ------------------------------------------------------------------------

