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STATUTENWIJZIGING VERENIGING
Heden, @,
verscheen voor mij, @:
@;
te dezen handelend als bestuurslid van de vereniging:
WEET; vereniging rond eetstoornissen, statutair gevestigd te Nijkerk en
kantoorhoudende te 3572 KN Utrecht, Alexander Numankade 3 P,
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel,
onder dossiernummer 60791292, hierna ook te noemen: de vereniging.
De comparante is op grond van artikel 22 lid 4 van de statuten van de
vereniging bevoegd onderhavige wijziging bij notariële akte vast te leggen.
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde:
- blijkens akte op drieëntwintig mei tweeduizend veertien verleden voor
mr. B.E. van den Berg, destijds notaris te De Bilt, werd de vereniging
opgericht;
- blijkens akte op zestien april tweeduizend achttien verleden voor mr.
P.J. Simons, notaris te Hilversum, zijn de statuten van de vereniging
voor het laatst partieel gewijzigd;
- ter uitvoering van een besluit van de (buitengewone) algemene
vergadering van de vereniging genomen op @ hierbij de artikelen 1, 2,
3, 11 lid 3, artikel 13 lid 3, 18 lid 4, 20 leden 7 en 8, 21 en 22 lid 2 van
de statuten van de vereniging te wijzigen en aan artikel 11 lid 6 toe te
voegen, aan artikel 13 lid 7 toe te voegen, aan artikel 18 lid 5 toe te
voegen en aan artikel 20 lid 10 toe te voegen, zodanig dat zij in hun
geheel komen te luiden als volgt:
DEFINITIES
Artikel 1
In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd
- algemene vergadering: het orgaan van de vereniging dat wordt
gevormd door stemgerechtigde leden van de vereniging;
- bestuur: het bestuur van de vereniging;
- schriftelijk: bij brief, e-mail of bij boodschap die via een ander
gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of
op schrift kan worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender
met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
- statuten: de statuten van de vereniging;
- vereniging: de rechtspersoon waarop de statuten betrekking hebben
NAAM
Artikel 2
De Vereniging draagt de naam: WEET.
ZETEL
Artikel 3
De Vereniging heeft haar zetel te Utrecht.
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BESTUUR
Artikel 11
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door
een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen
genomen besluit van de algemene vergadering.
Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat,
heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is
benoemd, tenzij het bindende karakter aan de voordracht wordt
ontnomen.
6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en
besluitvorming indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of
indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van
de vereniging en de met haar verbonden organisatie.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt
het besluit desalniettemin genomen door het Bestuur.
BEVOEGDHEDEN BESTUUR
Artikel 13
3. Indien het aantal bestuurders beneden drie is gedaald, blijft het
bestuur bevoegd.
Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
vergadering bijeen te roepen waarin de voorziening in de ontstane
vacature(s) aan de orde komt.
In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn)
de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.
De algemene vergadering draagt er voor zorg dat een persoon wordt
aangewezen die in geval van ontstentenis of belet van alle
bestuurders of van de enige bestuurder de vereniging tijdelijk bestuurt.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de
omstandigheid dat
a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen
onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
b. de bestuurder is geschorst.
7. Het bestuur is bevoegd uitgaven te doen binnen de door de algemene
ledenvergadering vastgestelde begroting. Bij overschrijding van de
begroting met meer dan tien procent (10%) is voorafgaande
goedkeuring van de algemene ledenvergadering benodigd.
TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 18
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid
uitbrengen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt
voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
Een stemgerechtigd lid kan voor ten hoogste één ander lid als
gevolmachtigde optreden.
5. De leden die krachtens deze statuten stemgerechtigd zijn, kunnen het
stemrecht ook uitoefenen door middel van een elektronisch
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communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronisch
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan
kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht
kan uitoefenen.
Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een
elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder
dan op de dertigste dag voorafgaand aan die algemene vergadering,
worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering
worden uitgebracht.
Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het
elektronisch communicatiemiddel. Indien het bestuur besluit
voorwaarden te stellen, worden deze voorwaarden bij de oproeping
bekend gemaakt.
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20
7. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, alle andere
stemmingen geschieden mondeling. Schriftelijke stemming geschiedt
bij ongetekende, gesloten briefjes, Besluitvorming bij acclamatie is
mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een
elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder
dan op de dertigste dag voor die vergadering, worden gelijkgesteld
met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. De
algemene vergadering is bevoegd in het huishoudelijk reglement
voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronisch
communicatiemiddel. Een stem die op de hiervoor bedoelde wijze is
uitgebracht, kan niet worden herroepen.
8. Een éénstemmig 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
vergadering.
Een lid is bevoegd zijn stem via een elektronisch communicatiemiddel
uit te brengen.
10. Indien zulks bij de oproeping is vermeld, is ieder lid bevoegd om, in
persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een
elektronisch communicatiemiddel, rechtstreeks kennis te nemen van
de verhandelingen ter algemene vergadering en het stemrecht uit te
oefenen, mits het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan
worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de
verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
Voor het houden van de in de vorige zin bedoelde vergadering is niet
vereist dat het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan
deelnemen aan de beraadslaging. De algemene vergadering is
bevoegd in het huishoudelijk reglement voorwaarden te stellen aan het
gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien de algemene

4

ledenvergadering daarvan gebruik heeft gemaakt, worden de
voorwaarden bij die oproeping bekend gemaakt.
BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen (waaronder
begrepen e-mailadressen) van de leden volgens het ledenregister
bedoeld in artikel 5. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste
zeven dagen.
2. Indien een lid hiermee schriftelijk instemt, kan de oproeping
geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar
en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel
schriftelijk aan de vereniging is bekend gemaakt.
Bij de oproeping wordt tevens vermeld of toepassing wordt gegeven
aan de mogelijkheid om door middel van een elektronisch
communicatiemiddel deel te nemen aan de vergadering en eventuele
aanvullende voorwaarden die daarbij gelden.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,
onverminderd het bepaalde in artikel 22.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 22
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.
Onder ter inzage legging wordt (mede) verstaan: toegankelijk maken
voor de leden op de website of enig andere via een elektronisch
communicatiemiddel te bereiken plaats van de vereniging.
Slotverklaring.
Ten slotte verklaarde de comparante voor de tenuitvoerlegging van deze
akte domicilie te kiezen ten kantore van de wettige bewaarder van deze
minuut.
Slot.
De comparante is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, opgemaakt in minuut, is verleden te Hellevoetsluis, op
de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.
De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de
akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.
De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.

