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vereniging " Grachtens rnart''

akte van vaststelling stafuten

Ref: evi/ eb /2000080201

Vandaag, 'uvoensdag veertien juru tlveedr::zend, verschenen vooÍ mii, Willem Petrus ma-

ria Btanq.r, notali.s rn Utrecht:

IWd Elye uan Veluwen; z\) ts geboren in Utrecht op acht en twintig november ne-

gentienhonderd vijf en vijftig; ztl ts getrouwd; zt) woont op het adres: Sptngr.v eg 92,

3511 \ry in Utrecht, haar identitettsbewijs is een paspoort met nurÍLmer

N678001 15;

Johanna Paulina uan Schaik; zI1 ts

trenhonderd één en zestig zi1 rs

3571 AV ln Lltrecht. haer

geboren rn Utrecht

getrouwd; zij woont

idenuteitsbewijs is

op zes en twtntig april negen-

op het adles: JJ F. ITaplaan 5,

een rijbewijs met nufiLmer

008571 7822:

Jan Villem Roe/ofs; luj rs geboren rn Diepenveen op vier

honderd drie en veertig; hÍi rs ruet getrouwd en geen
'uvoont op het adres: Korte Smeestraat 8A, 3512 NX rn

en twrnbg juru negenUen-

geregistreerd partner; lxj

Utrecht, zijn identiteitsbe-

rvrjs rs een paspoort met nulnmer N93802151.

Zr1 v erHaarden het volgende.

Wil zijn bestuulsieden van de vereruging: Grachlensmart, deze vererugrng bezit nog

geen volledige rechtspetsoonJrjkherd. De aigemene vergadenng van haar leden heeft op zes

juni van dtt laar besloten d.e statuten vast te steilen en deze op te nemen in een notanêle

akte; in die vetgaderingzlln wij gemachtigd de notanële akte te ondertekenen; van deze

machtiging blijkt urt een uittreksel van de noh:len van die vergadenng, dat aan deze a.kte

zel worden gehecht. De statuten van de verenigtng lurden vantfvandaag als volgt

STATUTEN

1,Denaamvande, , . , . - ** f , i ]L ] : : ï : : i : ï ïa tenoemen,,koort t . -

zete l

2. Ztl beefth.aar zetehn de semeente Utrecht.
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doel van het koor

3. Het koor stelt zich ten doel:

- mensen u1t de binnenstad van UtÍecht te stimuieren tot het zrngen van bij

voorkeur nederlandstalige liederen, vooÍnxmelijk smartlappen

- mensen u.it de binnenstad van Utrecht met elkaar in contact brengen

middelen om het doel te bereiken

+. Het koor tracht dtt doel onder meeï te bereil<en door:
- het houden v^n z^ÍagrepeUnes;- -^^b^-r

- het geven van concerten en uiru*oeringen;

- het deeLnemefi ̂ ^n enf of het organiseren van evenementen op muzikaal ge-

bied;

- alle andere wettrge mrddelen die

en jrrstandhoudrne van het koor

bevordedijk kunnen zh1n voor de ontr,vikk.ltrrg

koorlidmaats chap

5 . i .Gervone1edenvanhe tkoor ,ve rder tenoemen ' ,1eden , , , z I j nd iegenend ie . -

- zlln bijgeschreven op de ledenljst van het koor; en
- regelmaug de zangrepetiues bij',vonen; en
- contributre betalen;

5.2. Ereleden en Leden van verdienste z11n 211 Cre door de algemene iedenvergader:.ng

ztjn benoemd op gtond van de omstandigheid dN 211 zích legens het koor - en voor

r,vat betreft de Ereleden ook jegens de gemeenschap - bilzonder verdi.enstelijk heb-

ben gemaakt.

5.3. L.eden van verdienste en Ereleden hebben geen andere rechten en verplichungen

dand lewe lkehenb i1o fk rach tensdeSt2 tL} tenz t1n toegekendenopge1e8d. -

begunstigers

6 .1 .  Begunsugersz i jn  211 d te  z ichbere idhebbenve l idaardhetkoor f inanc iee l tes teunen

met een door de algernene ledenvergaderurg vast te steilen mmmumbijdrage.

6.'2. Begunsigers hebben geen andere rechten en verplichtmgen dan dre rvelke hen bij

o f1 i rach tensdeStx tu tenz 'n toegekendenopge1e3d.
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toelating als lid

7.1. E,en ieder dre zich r,vil ondetwerpen aan de statuten en, indien aanweztg,het hurs-

houdelijk reglement van het koor en di.e voldoet aan de door het besruuL vast te

stellen zangltvaliteiten, kan worden toeselaten als lid.

7.2. Toelating geschredt na aanmelding bil het besturu' en na betahng van de verschul-

digde contributre. Er kan een r.vachtJrjst'uvorden opgesteld

7.3. Bij ruet toelating als lid kan de algemene ledenvergadenng alsnog tot toelating be-

slurten

hoe het lidmaatschap eindigt

8.1 Het lidmaatschap erndigt in elk van de volgende gevallen:

^" door opzeggrns doot het lid;

b. door opzeggrng door het bestuur namens de veretuglng;

c. door ontzetting oit het lidm

d. door ovedijden van het lid.

aatschap door de aigemene veÍgadering;

8.2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een vererugingsjaar eindrgt, blijft de vol-

iedrge bijdrage vooÍ de lopende betaalperiode verschuldgd.

8.3. In het bezrt ztlnde partituren dienen na het beëindigen van het lidmaatschap te

r.vorden rngeleverd bij de repertoirecommrssie van het koor

over opzegging van het lidmaatschap door het lid

9. Àls een ltd zl1n hdmaatschap wil eindigen, rnoet hrj dat schnftelijk doen, met een op-
' 

tén maandzegteml]n van (

over opzegging van het lidmaatschap door de vereniging

10.1 De verenigtng kan het lidmaatschap van een hd eindigen als het lid zrjn contrrbuue

ruet betaalt, eventuele andere veqplichtingen tegenoveÍ de vererugrng ruet nakomt of

als om welke reden dan ook redelijkenr,-r;s \ran de veterugrng ruet gevergd kan r,volden

dat zr) het lidmaatschap iaat voortdulen.

10.2 De opzeggrng van het lidmaatschap namens de vereniglng gebeult door het bestuur';

het bestuuÍ moet dat schnftelijk doen en het lid daarbrj de reden voor de opzeggmg

meedelen
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10.3 Het lid kan tegen het bestuursbesluit r,vaarbij hem zijn lidmaatschap rs opgezegd, bij

de algemene veÍgadering in beroep g^ n.

over ontzefting uit het lidmaatschap

1 1.1 De algemene vergadering kan besluiten een lid urt het lidmaatschap te ontzetten; zlj

kan zo'n besluit alleen m^N; nemen als het iid rn sftijd met de statuten, reglementen

of beslurten van de vereniglng handelt of a1s het lid de vereruging op onredelijke

wijze benadeelt.

lr.2Nreteen na zo'n besluit van de algemene veÍgadering stelt

van schriftelijk op de hoogte en deelt hem daarbij de reden

het bestuur het lid daat-

vooÍ de ontzettrng mee.

over het schoÍsen van een lid

12.1. Het bestuur kan een lid voor een pedode van ten hoogste drie rnaanden schorsen;

het bestuur moet zijn besluit schriftelijk aan het hd meedelen en hem daarbij ook de

teden van Ce schorsrng opgeven.

I2.2Zolang zlln schorsmg duurt, mag het )td ztlrr

m^^r moet hij r.vel z11n frnenctële verpiichungen

lidmaatschapsrechten niet uitoefenen,

jegens de verenigrng bhjven nakomen.

t2 .3 Het  [d  kan tegen

in beroep komen.

het schorsrngsbesluit van het bestuur bi1 de algemene vergadenng

over het in beroep g ^n door een lid

13.1 Het lid dat geschorst is of aan wie het lidmaatschap is opgezegd, kan rn beroep g^ n

bij de algemene vetgadenng; de termrjn r.vaarbinnen zo'n lid rn beroep kan gaan,

bedraagt vier r.veken.

13.2 De algemene vergadenng moet brnnen vier weken nadat het lid bij haar in beroep is

gegaan een semotiveerde uitspraak doen en die schriftelilk aan het lid meedelen

verplichtingen van de koorleden

14.1 Bil verhrndenng ven tenrninste drie aaneengesioten repetrues, maakt een hd drt

kenbaar aan de voorzitter of één der besruursleden
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1,1.2Leden z11n gehouden met regelmaat

die door het koot'uvorden verzorgd.

de repeuties bij te r.vonen; aisook de optredens

1,4.3 Leden en begunsugers zijn gehouden tot het betalen van een jaadijkse bijdrage, di.e

door de algemene ledenvergadenng wotdt vastgesteld. Bij dte vaststelling kan on-

derscheid worden gemaakt naa;Í omstandigheden.

1,4.4 lrJet bestuur is bevoegd rn bilzondere gevallen gehele of gedeeltelilke ontheffing van

deverpl icht ingtothetbetalenVaneenbijdtagetevetlenefi .

rechten van Ereleden en begunstigers

15. Behalve de overige rechten die aan Eteleden, Leden van verdienste en begunsugers

btj of krachtens deze statuten r,vorden toegekend, hebben ztj het recht de door het

koor georganiseerde urtvoeringen en andere evenementen btj te u/onen. Zt1 wotden

hiervan vtoegu;dtg door het bestuuï op de hoogte gesteld

geldmiddelen

1,6. De geldmiddelen van de vereruging bestaan urt:

^. de contnbudes van de ieden;

b. de inkomsten uit hax. vermosen;

c. de opbrengsten van de door de verenigurg geotgaruseerde evenementen;

d. inkomsten uit optredensi

e. opbrengsten urt de verkoop van producten en dergelijke;

f. subsidies, schenkingen, e

g eventuele andere baten.

rfstellingen en legaten;

bestuur

17.1 Het besfuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen meerdelarige perso-

nen, dre door de algemene ledenvergadering worden benoemd. De benoemrng ge-

schrredt urt de leden, behoudens het hierna rn artrl<el 1.7.2bepaalde.

1,7.2.De algemene ledenvergadering kan beslurten dat één hd van het bestuur buiten de

leden wotdt benoemd.

17"3.De benoemrng van bestuursleden geschredt u1t één of meeÍ brndende voordrach-

ten, behoudens het bepaalde rn arukel 17 5 Tnt het nnrn2ften vxn zulk een voor-
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dracht zijn bevoegd zorvel het bestuur als tenminste zeven leden. De voordlacht

van het bestuur r.vordt bij de oproeplng vooÍ de vergadering meegedeeld. Een

voordracht door vijf of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering

schriftelijk bij het bestuur rvorden ingediend.

17.4.4an elke voordracht kan het bindende karakter r.vorden ontnomen door een mer

tenmrnste frveederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen besluit

van de algemene ledenvergadelrng, genomen in een vergadering rvaarin tenminste

tr ,veederdegedee1tevande1eden^^n-wez7gofvertegenrvoordigd1S.-

17.5 Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadenng overeen-

komstig het in artikel 1,7.4 bepaalde, aan de opgemaakte voordrachten het bindend

karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vnj om te benoemen

wie het wil.

17"6 Indien eÍ rneer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoemtng urt die

voordrachten.

einde b es tuurs lidmaats chap

18.1 Elk besruursiid, ook wanneeï het voor een bepaalde ujd is benoemd kan te allen

ujde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een

schorstng dre niet binnen drie rnaanden r,vordt gevolgd door een beslurt tot ontslag,

erndrgt door verloop van die termrjn.

18.2 Elk bestuurshd treedt uiterlijk vrcr )^ Í na zijn benoeming periodiek af. De aftle-

dende is herbenoembaar

1 8.3 Het bestuurslidmaatschap erndigt:

door ontslag door de algemene veÍgadering;

doot ernde van het lidrnaatschap van de verenigng, vooÍ zover het een bestuurs-

lid afkomstig utt de leden van het koor betreft;
- door ontslagneming door het bestuursJrd zelf; ais het bestuurslid ontslag neemt,

moet huj een opzegtermr;n van ten minste acht en nr,-intig dagen rnachtnemen. -

18'zl À1s het bestuurslidmaetschep erndrgt door het verstnjken van de penode waaln-oor

het bestuutslid benoernd is, en als er dan nog geen opvolger is benoemd, blijft het

bestuurslid nog rn funcue totdat de algemene veÍgadering rn de vecefure heefr

voorzien of heeft besloten de vacature niet meel te ven.ullen, tenzii van dat be-
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s ruurslid redehj kerr,vij s niet gevergd kan rvorden zijn bestuursrverkzaamheden te

moeten vooÍtzetten.

bestuursfuncties - besluiworming

19.1 De voorzitter rvordt in functre gekozen door de algemene ledenvergadeflng.

besfuut r.vijst urt haar midden een secÍetaris en een penningmeester aan. Het

vooÍ elk hunner utt haar midden een veryangeÍ ^ nw\zen. Een bestuurslid

meeÍ dan één functie bekleden.

19"2Yan het verhandelde rn elke

maakt, dre door de voorzitter

19.3 Blj hurshoudelilk reglement k

het b estuuruvorden gegeven.

Het

kan

kan

vergadering worden door de secretaris notulen opge-

en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. -

unnen nadere regels aangaande de, vergadenn€ïen van

20.1 Behoudens de be

ren van het koor.

bestuurstaak - vertegeÍrwoordiging

perkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het bestu-

20.2Indten het atntal besruutsleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.

Het bestuur is echter veqplicht zo spoedrg mogelijk een algemene ledenvergadenng

te beleggen'uvaarin de voorziening rn de open plaats(en) aan de orde komt.

20.3 ldet bestuur is bevoegd onder zljn verantwoordeiijkheid bepaalde onderdelen van

ztln tat'k te doen uitvoeren door commissies dre door het bestuuruvorden benoemd.

20.4 Het bestuur is, mits de algemene ledenvergadenng dit vooraf goedkeurt, bevoegd

tot het slurten ven overeenkomsten tot het kopen, veÍvreemden of bezwaren van

reglstergoederen, het slurten ven overeenkomsten rvaarbrj het koor zich als borg of

hoofdeli;k medeschuldenaar verbrndt, zich vooÍ een derde sterk maakt of zrch tot

zekerheidstellng vooï een schuld van een derde verbrndt. Op het ontbrehen van

deze goedkeunng kan door of tegen derden een beroep rvorden gedaan

20.5 Onvermtnderd het rn h,ren-oor tn lid .l bepaalde rvordt het koor rn en buiten rechte

veÍtegenwoordrgd door de voorzrtter - of bij diens ontstenterus door drens vel\,-an-

ger - samen met de secretaris - of bij diens ontstenteils - samen rnet de penmng-

meestef.

20.6 YIet besruur vergadert tenmtlste vier maal per Jr"^ï. Op verzoek kunne'' hii .lo'o
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vergadenngen aanw ezig ztln:

- de ieden of

- de dirigent.

een veïtegenwooÍdig-g van de commrssres;

20.7 Z:uII<s ter beoordeLng van het bestuur, kan na afloop van elke eerste repetitredag

van de maand, een (bestuurs)vergadenng worden belegd waarbij ook koorleden

aanrvezig kunnen zijn. Niet-bestuursleden hebben een adviserende stem.

20.8 Het bestuur kent een aantai taken:

- het brihouden van een ledenadmrrusuab.e;

- het biyhouden van een deugdelijk kasboek;

- het maken van rverkafspraken met de dirigent;

het voorbereiden van optledens:

- het tenminste één rnaal per )^ r organiseren van een algemene ledenvergade-

flng;

- het zoÍgen vooÍ een goede verslagleggtng van, deze en bestuursvergadering.

De verslagen zljnvoor elk lid toegankelijk

commissies

21.1 Bestuurscommissies worden door het besruur benoemd, van hun tnsteliinq wordt

het koor zo spoedtg mogelijk - kennis gesteld.

De ovenge commrssies rvorden door de leden uit hun mrdden gekozen, de leden

stellen daarbij hoofdhjnen, taak en'uverkrvijze vast.

De verkiezrng vooÍ de commissies geschiedt staande de ledenvergadering door

handopsteking. Indren nodig kan schriftelijk rvorden gestemd.

21.2 De leden kiezen urt hun midden mrrumaal drie ieden voor een Íepertoirecommi.ssie.

De leden r.vorden gekozen vooÍ één 1aar. 211 zh1n herbenoembaar.

21.3 De repertoirecomrnissie heeft tot taak:

- nj.eur,ve liedjes selecteren en voorbereiden, rekeni"ng houdend met de identrtert

van het koor en in overleg met de drrigent;

- het advi.seren van de duigent wat betreft samenstelLng van de progremma's

vooÍ uitvoenngen en optredens;

- 
I ILL V \=rtJrULIgILlgl-1. V i , l , I I  ULJ LltrLltr lL)r

- rekemnq te houden met ideeën en wensen van het koorleCen.
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21'.5 De diligent heeft de algernene artistieke ieiding. Firl is vlij rn de rnuzkaal techrusche

urtvoering van zt)n w erkzaamheden.

De dirigent woont de vergadertngen bij van de repertorrecornrnissie en voot:ziet

voorstellen urt de commissi.e van advies. Indien Ln1 ztch, vanuit z11n muzrkale visi.e,

ruet kan verenigen met een besluit van de commrssie, rvordt dit, met advies van de
diligent, aanhet bestuur ter finale

De dirigent stelt de sarnenstellins

b eslis srng vo orgelegd.

van de pÍogramma's voor urwoenngen en optÍe-
dens vast. De repertoire-commissie heeft h:erin een adviserende ro1.

De muzrkale eindverantw-oording bij opu'edens en uitvoeringen berusr bij de dtri-
gent. Hij geeft eveneens advies oveÍ eventuele medewerking van solisten en rnstnr-
mentele begeleiding bij urtvoeringen" Beslissingen hierorntrent kunnen slechts na
overleg met het bestuur van het koor en binnen het kader van de door d.ezevasrse-
stelde begroting'uvorden genomen.

jaarverslag -rekening en verantwoording

22.1, Het verenigrngsjaar loopt van één januari tot één en derug december van het daar-
opvolgen de 1aar.

22.2 IHet bestuur is verplicht van

rung te houden dat daaruit

de vermogenstoestand van het koor zodanige aanteke-

te allen ujde haar rechten en verplichtingen kunnen

rvorden gekend.

22.3 F{et bestuul brengt op een algemene ledenvergadering brnnen zes m^anden na af-
loop na het verenigrn gsjaa4 behoudens verlenglng van d.eze termrjn door de alge-
rnene ledenvergadering, ztjn jaarverslag oit en doet, onder overlegging van een ba-
lans en een staat van baten en lasten rekemng en verantwoording oveÍ zijn in het
afgelopen boekjaar gevoerd beleid. Na verloop van de termi;n kan ieder lid bij niet
nakorning van deze verplichung rekemng en verantrvoordrng tn rechte van het be-
stuuÍ vorderen.

22.4 De aigemene ledenvergadenng benoemt ;aarlijks urt haar midden een kascomrmssre

van tenminste trvee peÍsonen, di. geen deel mogen uitmaken van het besruur. De

kascommissie onderzoekt de rekemng en veíantrvoording van het bestuur en brengt

aan de algemene ledenvergadenng verslag uit van ha,ar. bevincljnoen
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22.5Yereist het onderzoek van de rekening en verantwoordrng bilzondere boekhoud-

kund.rge kennis, dan kan de kascommrssie van onderzoek ztch na ovedeg met het

bestuur, door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur i.s verpl-rcht aan de com-

missie alle door deze ge'uvenste inlichtingen te verschaffen,haar desger.venst de kas

en de r,vaarden te tonen err Lflz^ge van de boeken en bescheiden ven het koor te ge-

ven.

22.6De lastvan de kascomrnissre kan te allen ujde door de algemene ledenvergadeflng

rvorden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. -

22.7 I{et bestuur rs verplicht de bescheiden, als hiervoor bedoeld in de leden 22.2 en

223, zeven)ae-tlang te be'uvaren.

algemene le denvergadering

23.1. t\tn de alqemene ledenvergadenng komen in het koor alle bevoegdheden toe die

ruet door de r,vet of door de statuten aan het bestuut ztin opgedragen.

23.2Ja.a,rlijks, urteriijk binnen zes m^unden na afloop van het vererugrn-Qsjaar, rvordt een

algemene ledenvergadenng - de jaawergadenng - gehouden. In de )^ werg deflng

komt onder meer aan de orde:

^. het jaarverslag en d.e rekemng en veÍxnhvoording a1s omschreven in atrtkel22

met het verslag van de aldaer bedoelde commissie;

b. de benoemrng van in de rn artkel 22 genoemde kascommrssie voor het vol-

gende veterugingsjaar;

c. voorzienin.g in eventuele vacatures;

d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bil de oproeprng voor

de vetgadering;

23.3 Andere algemene ledenvergadering r.vorden zo dikr.vijls gehouden ais het bestuut

lvenseii.jk acht.

23.4Yoorts ts het bestuur op schriftelijk verzoek van tenmlnste zeven leden, dan'uvel

zoveel leden als tezamen bevoegd zijn tot het uitbrengen ven eenf ttende gedeelte

der sremrrren vernlicht tot het bijeeru-oepen van een algemene leCenvergaderlng oP

een termrjn van ruet langer dan vier r.veken.

10
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24.1 Toegang

stuurslid

ieden en

gadering.

24.2 Over toelating van andere dan de hiervoor rn lid 1 bedoelde perso nen. zo^ls de

drrigent, beshst de algemene ledenvergadenng.

21.3 leder lid van het koor heeft één stem. Geschorste leden hebben geen sternr-echr.

Personen als bedoeld rn de artrkelen 6, 17.2, en 24.2, hebben een ad.'u-iserende stem.

21.4 F,en lid kan zijn stem door een schdftehlk daartoe gemachugd ander hd laten uit-

brengen, met dien verstande dat een lid voor niet meer dan één ander lid als gevol-

machugde kan optreden.

voorzitterschap - notulen

25.1 De algemene ledenvergadenng rvordt geieid door de voorzitter of d.iens plaatsver-

vangeÍ. Ontbreken de voorzitter en diens plaatsveït-angeï, dan treedt één der ande-

re bestuursleden op als voorzitter. !7ordt ook op deze:,vtjze ruet rn het voorzrtter-

schap voorzien, dan voorziet de algemene ledenvergadering daarin zelf. --

25.2Yan het verhandelde rn elke vetgader-ing worden door de secretaris of een ander

door de voorzrtter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de

eerstvolgende algemene ledenvergadering goedgekeurd en vastgestelcl rvorden en

daarna door de voorzitter en de notulist van hun handtekening wordt voorzien

besluiworming van de algemene ledenvergadering

26'1 Het ter algemene vergadering urtgesproken oordeel van de voorzitter dat c1o9r de
vergadenng een besluit is genomen, geldt als beslurt.

26.2Vtordt echter onmrddell i jk na het urtspreken van het in bd 26licl 1 bedoeld oordeel

de juistheid daarvan benvist, dan vindt een (nieurve) stemming plaats, rvanneer de

meerderheid der vergadenng of, rndren de oorspronkehjke sternmj.ng ruet hoofdelijk

of schriftelijk geschnedde, een stemgerechtigde aanrv ezige dit veriangt. Doo r d,eze

nleuwe stetnmlng vervallen de rechtsgevolgen van de ooÍspronkelijke stemmtng -_

26.3 Vooïzover de staruten of de rvet niet anders bepalen, lvorden alie besluiten geno-

toegang en stemrecht

tot de algemene ledenvergadenng hebben alle leden van het koor, het be-

a1s bedoeld in artrkel 1.7.2, alle ereleden en alle begunstrgers. Geschorste

geschorste bestuulsleden hebben geen toegang tot de algemene ledenver-
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men m

26.4 Ble,nco

bracht.

et volstrekte meerderheid van de geldrg urtgebrachte sternmen.

stemfiIen en ongeldrge stemmen woÍden beschoulvd a1s ruet te zlln urtge-

26.5 Over peÍsonen r.vordt schrifteiijk, over zaken mondeling gestemd, tenzli de voor-

zrtteï of de algemene ledenvergadenng anders verlangt. Besluitvormrng bij accla-

matie is moge1i1k, tenzll een stemgerechtigde hoofdelijke stemmrng vedangt. -

26.6In&en bij een verkieztng van peÍsonen ruemand de volstrekte meerderheld krijgt,

vrndt een tweede (vnje) stemmrng plaats of tn het geval van een bindende voor-

dracht, een tweede stemrning tussen de voorgedragen kandidaten.

Heeft alsdan'uvederom ruemand de volstrekte meerderheid, dan vlndt herstemmrng

plaats tussen de nvee personen die de meeste stemmen op zich verenigden. Indien

de stemmen staken. besiist het lot wie van beiden is gekozen.

26.7 In&,en de stemmen staken oveÍ een voorstei ruet rakende verkrezrng van peÍsonen,

is het veÍwor?en.

26.8 Zolang rn een algemene ledenvergadering alle leden aen'uvezig of vertegenrvoordigd

zrjn, kunnen geldige beslutten rvorden genomen, mits met algemene sternmen, om-

trent alle aan de orde komende ondenverpen - dus mede een vooïstel tot wijzigrng

van het huishoudelijk reglement of tot ontbrnding -ook al heeft geen oproeprng

plaetsgehad of is deze niet op de voorgeschreven manier gescbred of is enig ander

voorschrift omtrent het oproepen en het houden van veÍgaderingen of een daarmee

verband houdende formaliteit ruet in acht,qenomen

bijeenroepen algemene ledenvergadering

2l .I De algemene ledenvergadelng worden bi.jeengeroepen door het bestuur. De op-

roeping gesch,redt schnftehjk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister

als bedoeld in aruliel 5. De termrln voor Ce optoepitg bedraagt ten minste zeven

dagen.

21 .2Blj Ce oproeplng lvorden

vermrnderd het in artikel

de te behandelen ondenveryen vermeld en versPreid' on-

28 benaalde. -

statutenwijziging

28.1 in Ce staruten van het koor kan geen vetandenng r.vorden axngebracht dan door

12
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een besltut van een

met de mededeling

algemene ledenvergadenng

dat aldaar r.vijzigingen vxn

waaÍtoe nadmkkelijk is opgeroepen

de statuten zullen rvorden voorge-

steld.

28.2 Zij dre de opÍoeplng tot de aigemene ledenvergadenng ter behandeling van een

voorstel tot r,vijziglng van de statuten hebben gedaan, moeten tenÍnmste veerden

dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waann de voorgedragen

wijzigrngen r.voordelilk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats vooÍ de leden

tet: rnzage leggen tot na de afloop van de dag waarop de vetgadering wordt gehou-

den.

28.3 Een besluit tot statutenrvijziging behoeft tenmrnste een tr,vee/derde meerderher.d

van de rutgebrachte stemmen, in een veÍgadering waaril tenminste tr.vee/derde ge-

deelte van de leden aantvezig of vertegenwoordigd zl1n.Is ruet tr,vee/derde gedeelte

van de leden ^ nwezrg of vertegenr,voordigd, dan wotdt een tweede vergadenng bij-

eengeÍoepen, te houden niet eerder dan tr.vee, doch ruet later dan vieruveken daar-

na. In deze vergadertng kan ongeacht het aantal dan ^^nweztge leden wotden be-

sloten met twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

28.4 Een statutenwijziging treedt ruet rn r,verktng dan nadat hierwan een notariële akte rs

opgemaakt. Tot het doen vedijden van de acte is ieder bestuurslid bevoesd. --

ontbinding

29.1, ll_let koor kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergade-

ring. Het bepaalde in arukei 28 leden 1., 2 en 3 is hrerop van toepassin

29.2 Over de bestemmrng van het batig saldo na vereffentng rvordt door de algemene

ledenvergadelr.ng bes[st, eveneens met inachtnemlng van het gestelde rn arukel 28

l eder r  7 ,  a  en  3 .

huishoudelijk Íeglement

algemene ledenvergadering kan een htrishoudelijk teglement vasts tellen.

reglement mag ruet in surjd zi)n met de wet, noch met de statuten.

slotbepaling

31. In a1le gevallen rvaarln de rvet noch de staruten noch het hr-ushoudehjk reglement

3 0 . 1  D e

30.2 Het
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voorziet, beslist het bestr_rur.

het adres van de vereniging

Het adles van de vererugrng is:JJ.F. Waplaan 5,357L AV m Uuecht.

het slot van deze akte

De idenuteit van de verschenen peÍsonen heb ik vastgesteld aan de hand van hun iden-

titeitsbewils, zodat 211 mtl bekend zijn.

Il< heb de verschenen peÍsonen de inhoud van deze akte urtgelegd, een

ven en gewezen op de gevolgen dre de inhoud met zich meebren gt. Zt1

da,t ztl een concept van deze akte hebben gelezen, de nhoud kennen

toelichung gege-

hebben verk-laard

en daarmee in te
stelTLmen.

Nadat ik de akte gedeeltelijk heb voorgelezen hebben de verschenen personen en rl< cle

akte ondertekend. Het origrneel van deze akte zal op mijn kantoor blijven. I)e akte is

verleden rn Utrecht op de datum die ri< in het b..gm van deze akte vermeld heb I

NA ONDERTEKENING

UITGEGEVEN VOOR AFS CHRIFT
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