Wijziging statuten vereniging
………… verscheen voor mij,
…..
De comparant verklaarde het volgende
- de algemene ledenvergadering van de vereniging heeft in haar bijeenkomst gehouden op
respectievelijk … besloten de statuten van de vereniging in zijn geheel te wijzigen. Blijkens het besluit
d.d. …. is … gemachtigd ter realisering van de de statutenwijziging al datgene te doen wat nodig of
wenselijk is, waaronder begrepen het ondertekenen van de akte van statutenwijziging
- van de genoemde besluiten blijkt uit de notulen van genoemde algemene ledenvergadering, waarvan
een afschrift aan de akte zal worden gehecht
- overeenkomstig de besluiten van de algemene ledenvergadering stelt hij de statuten van de vereniging
geheel opnieuw vast zodat deze met ingang van vandaag komen te luiden als volgt
Statuten
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam Buurtvereniging Delftzicht, verder te noemen vereniging.
2. De vereniging heeft haar zetel te Delft.
3. De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.
4. De vereniging wordt ingeschreven in het handelsregister dat gehouden wordt bij de kamer van
koophandel voor Haaglanden, kantoor Delft.
DUUR
Artikel 2.
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar is tevens boekjaar en loopt gelijk met het kalenderjaar.
DOEL
Artikel 3.
De vereniging stelt zich ten doel als onafhankelijke vereniging zonder binding met enige politieke of
levensbeschouwelijke stroming of organisatie, de belangen van de bewoners, die wonen in het gebied
dat begrensd wordt door de Hooikade, het Zuideinde, de Abtswoudseweg, de spoorlijn, de
Engelsestraat en de Prinses Irenetunnel (toekomstige Ireneboulevard) te Delft te behartigen.
MIDDELEN
Artikel 4.
De vereniging tracht dit doel te verwezenlijken door 
1. het beïnvloeden van die situaties, die verbetering behoeven.
2. het vertegenwoordigen van de bewoners bij besprekingen met gemeente, woningbouwverenigingen
en andere instanties.
3. het houden en bevorderen van activiteiten, gericht op vorming, vrije-tijdsbesteding en ontspanning

en alle zodanig gerichte initiatieven te stimuleren en te steunen.
4. het uitgeven van een buurtkrant.
5. het verrichten en/of doen verrichten van onderzoek.
6. het geven van adviezen en van hulp aan haar leden.
7. het houden van vergaderingen en bijeenkomsten.
8. het samenwerken met daarvoor in aanmerking komende organisaties.
9. het vertegenwoordigd zijn, dan wel deelnemen in daarvoor in aanmerking komende organisaties,
instellingen en organen.
10. alle andere wettige middelen, die naar het oordeel van het bestuur niet de doelstelling of
onafhankelijkheid van de vereniging schaden.
LIDMAATSCHAP.
Artikel 5.
1. De vereniging kent leden.
2. Leden zijn natuurlijke personen, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in lid 3
bepaalde.
3. Als lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur
heeft ingediend.
Het bestuur beslist over de toelating van leden.
Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
4. Tot leden van de vereniging kunnen worden toegelaten meerderjarige natuurlijke personen, die
wonen in het in artikel 3 genoemde gebied en deze woning daadwerkelijk bewonen.
5. Leden zijn verplicht de jaarlijkse contributie te voldoen binnen de door het bestuur gestelde termijn.
6. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van maximaal zes maanden, indien het
lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of
gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet
worden uitgeoefend.
Indien gedurende genoemde periode van zes maanden het lidmaatschap niet eindigt door opzegging of
ontzetting namens de vereniging, vervalt de schorsing na genoemde periode.
7. Het lidmaatschap eindigt 
a. door opzegging van het lid
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts plaatsvinden tegen het einde van het
verenigingsjaar. Opzegging vindt plaats door een schriftelijke kennisgeving, die voor 1 december in het
bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen veertien dagen schriftelijk te
bevestigen.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het
eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur besluit conform c) omdat van het lid redelijkerwijs
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
b. door overlijden van het lid
c. door opzegging namens de vereniging
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende
verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van
tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de

eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan,
alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de
statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden waaronder begrepen het feit dat het lid niet
meer woont in het gebied zoals is vermeld in artikel 3. De opzegging door het bestuur kan
onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).
d. door ontzetting
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het
besluit, met opgave van reden(en) in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na
ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Het besluit van de algemene ledenvergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met
tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt,
blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur
anders besluit.
9. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen
van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
GELDMIDDELEN
Artikel 6.
De geldmiddelen van der vereniging worden gevormd door
1. Contributies, waarvan de bedragen jaarlijks door de algemene ledenvergadering worden vastgesteld.
2. Entreegelden en andere bijdragen van de leden.
3. Opbrengsten van ten bate van de verenigingskas gehouden acties.
4. Subsidies.
5. Hetgeen de vereniging door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt.
BESTUUR
Artikel 7.
1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie meerderjarige natuurlijke personen door de algemene
ledenvergadering uit de leden te kiezen.
De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering uit de leden als zodanig gekozen de overige
functies waaronder die van secretaris en penningmeester worden door de bestuursleden in onderling
overleg verdeeld.
2. Kandidaat-bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur of door tenminste drie leden.
Aan een kandidaatstelling kan een bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering.
3. In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw verkozen bestuur in onderling
overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in een buurtschijven, hetzij middels
een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.

4. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te
maken rooster.
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt
op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
5. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen
aanwezig acht.
Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag,
eindigt door het verloop van die termijn.
6. Het bestuurslidmaatschap eindigt verder
a. door het eindigen van het lidmaatschap
b. door het bedanken als bestuurslid.
BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 8.
1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter omiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt en nieuwe stemming
plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtgevolgen van
de oorspronkelijke stemming.
3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid
anders wensen.
4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur
aangewezen persoon notulen gemaakt die in de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur
dienen te worden vastgesteld.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 9.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter
verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de
open plaats of open plaatsen aan de orde komt.
3.a. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen
uitvoeren door werkgroepen die door het bestuur worden benoemd.
b. Bovendien kan/kunnen in elke permanente werkgroep één of meer bestuursleden plaatsnemen één
van hen is belast met de coördinatie.
c. Alle leden kunnen zich aanmelden voor deelname in een werkgroep. Bij niet toelating door het
bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
d. Het bestuur en de werkgroepen vergaderen tenminste twee maal per jaar gezamenlijk om de
activiteiten van bestuur en werkgroepen door te spreken.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot besluiten tot

het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Op het
ontbreken van deze goedkeuring kan door of tegen derden beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft evenens goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot
I.onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van
investeringen die een bedrag of waarde van vijftienhonderd euro (€ 1500,00) te boven gaande
II.a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot krijgen en geven van onroerende
goederen
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is
begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet
d. het aangaan van dadingen
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met
uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die
rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging naast het bestuur als
geheel in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk en bij
ontstentenis van een van beiden door de voorzitter casu quo de secretaris samen met een ander
bestuurslid.
7. Het bestuur is verplicht om de vereniging, de statuten alsmede elke wijziging hiervan te doen
inschrijven in het handelsregister dat gehouden wordt bij de in het vierde lid van artikel 1 genoemde
kamer van koophandel.
REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 10.
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt behoudens verlenging door de algemene ledenvergadering binnen zes maanden
na afloop van het verkiezingsjaar op een algemene ledenvergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder
overlegging van een balans en staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het
afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreken daarvan kan, na verloop van de termijn, iedere lid
deze rekening en verantwoording in rechte van het besuur vorderen.
3a. De algemene ledenvergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee leden en een
plaasvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, en geen familielid in het bestuur
hebben.
b. De leden van deze commissie treden jaarlijks af en zijn voor maximaal drie jaren terstond
herkiesbaar. Indien de kascommissie incompleet is, kunnen oud-leden van de commissie zich
herkiesbaar stellen, met inachtneming dat zij het voorgaande jaar geen zitting hadden in de
kascommissie.
c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt de algemene
ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
4. Indien het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis
vereist, kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de

commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden
te tonen en inzage van de boeken en de bescheiden der vereniging te geven.
5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden
herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
6. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en derde lid, gedurende de
wettelijke bewaartermijn te bewaren.
ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Artikel 11.
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de
wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene ledenvergadering
(jaarvergadering) worden gehouden.
3. De agenda van de vergadering bevat onder meer
a. vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering
b. jaarverslag van de secretaris
c. jaarverslag van de penningmeester
d. verslag van de kascommissie
e. vaststelling van de begroting
f. vaststelling van de contributies
g. verkiezing bestuursleden
h. verkiezing leden van de kascommissie
i. jaarverslagen werkgroepen
j. rondvraag
4. andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk
oordeelt.
5. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een
termijn van tenminste veertien dagen.
De bijeenroeping geschiedt in de buurtkrant of middels een aan alle leden te zenden schriftelijke
kennisgeving via de door de vereniging gebruikte communicatiekanalen (email, Facebook, brief en/of
op de website van de buurtvereniging) zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.
6. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is
tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenriepen van een algemene
ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen
veertien dagen geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door
oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in
tenminste een, ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen periodiek dagblad.
TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 12
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, en hebben daarin ieder een stem.
2. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat

echter in totaal niet meer dan twee leden kan vertegenwoordigen.
3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of
aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
4. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits
met voorkennis van het bestuur genomen dezelfde kracht als een besluit van de algemene
ledenvergadering.
Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulen register terwijl er melding van
wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de
voorzitter.
6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voorzover de statuten niet anders bepalen, beslist bij
volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
7. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de
uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de personen, die de
meeste of zo nodig, de meeste en op een na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij
herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken beslist
het lot.
8. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die
a. blanco zijn
b. zijn ondertekend
c. onleesbaar zijn
d. een persoon niet duidelijk aanwijzen
f. voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten
g. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
Ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
9.a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is
beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel onver de inhoud van
het genomen besluit eveneens beslissend.
b. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan
wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
10. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur
aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
11. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door de secretaris of een door het
bestuur aangewezen persoon, notulen gemaakt.
De notulen worden in een buurtschrijven gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden
gebracht, en dienen door de eerstvolgende algemene ledenvergadering te worden vastgesteld.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 13.
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering,
waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden
voorgesteld.
De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen, bij
de oproeping wordt gevoegd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien 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 e vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen voor de vergadering in de
buurtkrant gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Het in de leden 1 tot en met 3 bepaalde is niet van toepassing indien op de algemene
ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met
algemene stemmen wordt aangenomen.
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Iedere bestuurder afzonderlijk is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 14.
1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene
ledenvergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan op een
volgende binnen zes weken doch niet binnen drie weken te houden algemene ledenvergadering alsnog,
ongeacht het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, met een meerderheid
van twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.
3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergadering moet worden
meegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.
De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.
4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen geschiedt de vereffening
door het bestuur.
5. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding
lid waren, doch aan een alsdan door de algemene ledenvergadering aan te wijzen charitatieve instelling.
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen
nodig is.
Geurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voorzover mogelijk van
kracht.
In stukken en aankondigingen die van de verniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd
de woorden “in liquidatie”.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 15.
1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene
ledenvergadering op de wijze als is voorgeschreven voor statutenwijziging.
3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht
bevat, noch met de statuten.
WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Delft ten dage als in de aanvang dezer is
gemeld.
De comparant is mij, notaris bekend.
De vaststelling van de identiteit is geschied overeenkomstig een document als bedoeld in artikel 1 van
de Wet op de Identificatieplicht, waarvan de aard en het nummer in deze akte zijn vermeld bij de
persoonsgegevens van de comparant.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant, heeft deze verklaard van de
inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te
stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris ondertekend.

