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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 

VERENIGING VELUWSE GESLACHTEN 

(thans) gevestigd te Barneveld 

36869/AD 

 

Heden, twee en twintig februari tweeduizend achttien, verschenen voor mij, Mr. Arend  

Dangremond, notaris te Barneveld: _______________________________________________________________  

1. de heer Cornelis de Jong, legitimatie:   

    

   

; ____________________________________________________  

2. de heer Jacobus Janssen, legitimatie:   

  

    

; ____________________________________________________  

te dezen handelend als respectievelijk voorzitter en penningmeester van het bestuur   

van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Veluwse Geslachten, gevestigd  

te Wageningen, kantoorhoudende te 3771 JB Barneveld, Graaf van Lyndenlaan 59,  _  

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer  __  

40120010, hierna te noemen: “de vereniging”.  _________________________________________________  

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: _______________________________________  

Op zeven oktober tweeduizend zeventien is in de algemene ledenvergadering van de  

vereniging, op voorstel van het bestuur en met inachtneming van het bepaalde in  ____  

artikel 16 van de statuten van de vereniging, besloten de statuten van de vereniging  _  

na wijziging geheel opnieuw vast te stellen. _____________________________________________________  

Van dit besluit is mij, notaris, genoegzaam gebleken uit een schriftelijke verklaring  ___  

van het bestuur van de vereniging welke verklaring aan deze akte wordt gehecht. _____  

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarden de comparanten thans de statuten  __  

van de vereniging algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt. _____________  

STATUTEN ____________________________________________________________________________________________  

NAAM EN ZETEL _____________________________________________________________________________________  

Artikel 1 _________________________________________________________________________________________________  

De vereniging draagt de naam: "Vereniging Veluwse Geslachten". Zij heeft haar  ___  

zetel in de gemeente: Barneveld. __________________________________________________________________  

VERENIGINGSJAAR ________________________________________________________________________________  

Artikel 2 _________________________________________________________________________________________________  

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. _________________________________________  

DOEL en MIDDELEN ________________________________________________________________________________  

Artikel 3 _________________________________________________________________________________________________  

1. De vereniging heeft ten doel: __________________________________________________________________  
 a. het wekken van interesse van genealogisch onderzoek naar Veluwse  _________  

geslachten; ___________________________________________________________________________________  
 b. het wekken van interesse voor geschiedenis en folklore van de Veluwe; _______  



2 

 c. het herstellen en onderhouden van de banden van de in het doel van de  _____  

vereniging geïnteresseerde nakomelingen van Veluwse geslachten. ____________  

2. Onder Veluwse geslachten worden verstaan die geslachten welke hun bakermat   

op de Veluwe hebben gevestigd en aldaar gedurende meer dan drie generaties  _  

verblijf hielden. ___________________________________________________________________________________  

3. Bij twijfel of een geslacht als Veluws geslacht wordt gekenmerkt beslist het  _______  

bestuur. ____________________________________________________________________________________________  

Artikel 4. ________________________________________________________________________________________________  

De vereniging tracht het onder het eerste lid van artikel 3 gestelde doel te bereiken  __  

door: _____________________________________________________________________________________________________  

a. het bevorderen van de contacten tussen haar leden zowel in het algemeen, door   

het organiseren van bijeenkomsten als in het bijzonder, door het tot stand  _________  

brengen van contacten tussen die leden die in eenzelfde onderzoeksgebied  ______  

werkzaam zijn; ____________________________________________________________________________________  

b. het verstrekken van inlichtingen aan haar leden, die met genealogisch onderzoek   

op de Veluwe bezig zijn, zowel door het geven van voordrachten over  ______________  

onderwerpen die direct met deze onderzoeken in verband staan, als door het  ____  

uitbrengen van een ledenorgaan "Veluwse Geslachten" waarin publicaties van  ___  

haar leden opgenomen worden; ______________________________________________________________  

c. het leggen van contacten met oudheidkundige musea en verenigingen op de  _____  

Veluwe en met andere genealogische verenigingen en werkgroepen; _______________  

d. het doen verrichten van genealogisch onderzoek met betrekking tot Veluwse  _____  

geslachten. Het verzamelen, ordenen, bewaren van resultaten en ervaringen  ____  

welke door de vereniging, haar leden en door anderen bij dergelijk onderzoek  ____  

worden verkregen en opgedaan; _____________________________________________________________  

e. alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn. _______________________  

GELDMIDDELEN _____________________________________________________________________________________  

Artikel 5 _________________________________________________________________________________________________  

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributie van de leden,  ______  

vergoedingen van door de vereniging verschafte publicaties en uit het verkrijgen   

krachtens erfstelling, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere  __  

toevallige baten. Erfstellingen mogen, tenzij het bestuur unaniem anders besluit,   

slechts worden verkregen onder het voorrecht van boedelbeschrijving. ______________  

2. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de Algemene  _  

Vergadering wordt vastgesteld. _______________________________________________________________  

3. De heffing van contributie wordt geregeld bij huishoudelijk reglement. _______________  

4. Ingeval van wanbetaling door een lid kan het bestuur tot royement besluiten.  _____  

Onder wanbetaling wordt verstaan het meer dan een jaar verschuldigd blijven van  

contributie. _________________________________________________________________________________________  

LIDMAATSCHAP _____________________________________________________________________________________  

Artikel 6 _________________________________________________________________________________________________  

1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en buitengewone leden. Waar in  _____  

deze statuten wordt gesproken van lid of leden wordt/worden daaronder verstaan   
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zowel de gewone leden, de ereleden als de buitengewone leden, tenzij anders  __  

blijkt. ________________________________________________________________________________________________  

2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in  ______  

artikel 7 van deze statuten bepaalde. ________________________________________________________  

3. Ereleden zijn leden die op grond van hun verdiensten als zodanig door de  ________  

Algemene Vergadering zijn benoemd. _______________________________________________________  

4. Buitengewone leden zijn rechtspersonen met het werkterrein op het gebied van  _  

de genealogie die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Buitengewone  ___  

leden hebben geen stemrecht. ________________________________________________________________  

Artikel 7 _________________________________________________________________________________________________  

1. Als lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk of per e-mail een  ________  

verzoek daartoe bij het bestuur heeft ingediend. __________________________________________  

2. Het bestuur beoordeelt zelfstandig het verzoek om toelating als lid en heeft de  ___  

bevoegdheid, in naar zijn oordeel bijzondere gevallen, het lidmaatschap te  ________  

weigeren. __________________________________________________________________________________________  

3. Bij niet toelating door het bestuur kan de Algemene Vergadering op verzoek van   

het aspirant-lid alsnog tot toelating besluiten. ______________________________________________  

4. Het lidmaatschap vangt aan op het moment dat het verzoek hieromtrent door het   

bestuur is ingewilligd dan wel een besluit tot inwilliging door de Algemene  _________  

Vergadering is genomen. De verzoeker wordt door een schriftelijke toezegging op  

de hoogte gesteld. _______________________________________________________________________________  

5. Het lidmaatschap is persoonlijk. ______________________________________________________________  

Artikel 8 _________________________________________________________________________________________________  

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie  ___  

maanden, ingeval 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. ____________________________________________________________________________________________  

Artikel 9 _________________________________________________________________________________________________  

1. Het lidmaatschap eindigt: ______________________________________________________________________  
 a. door overlijden van het lid; is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan ___  

eindigt zijn lidmaatschap wanneer deze rechtspersoon ophoudt te bestaan;___  
 b. door opzegging van het lid; _______________________________________________________________  
 c. door opzegging namens de vereniging door het bestuur; __________________________  
 d. door royement krachtens een daartoe door het bestuur genomen besluit. Dit   

besluit dient met volstrekte meerderheid van stemmen te worden genomen.  _  

Royement wordt aan het betrokken lid per aangetekende brief medegedeeld.   

Tegen een besluit tot royement staat het betreffende lid beroep open bij de  __  

Algemene Vergadering. ___________________________________________________________________  

2. Opzegging van het lidmaatschap voor het volgende jaar, hetzij door het lid, hetzij   

door het bestuur, dient schriftelijk of per e-mail te geschieden, in het eerste geval   

dient de opzegging voor dertig november van het lopende verenigingsjaar in het _  
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bezit te zijn van de secretaris van de vereniging. Indien de opzegging door het lid   

niet voor dertig november van het lopende verenigingsjaar heeft plaats gehad,  ___  

loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende verenigingsjaar, tenzij   

het bestuur anders besluit of van het betrokken lid redelijkerwijs niet gevergd kan   

worden het lidmaatschap te laten voortduren. In het laatste geval dient de  _________  

opzegging met redenen omkleed te zijn. In beide gevallen wordt het lidmaatschap  

geacht te eindigen op een en dertig december van het jaar, waarin de opzegging   

wordt ontvangen. 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.  ________  

Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur geeft het betrokken lid de  _____  

bevoegdheid binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep   

te gaan bij de Algemene Vergadering. ______________________________________________________  

ALGEMENE VERGADERING ______________________________________________________________________  

Artikel 10 ________________________________________________________________________________________________  

Binnen zes maanden behoudens verlenging door de Algemene Vergadering met ten   

hoogste vier maanden na afloop van elk boekjaar wordt een Algemene Vergadering  _  

gehouden, waarin: ____________________________________________________________________________________  

a. het bestuur verslag uitbrengt over zijn werkzaamheden gedurende het afgelopen   

jaar; _________________________________________________________________________________________________  

b. het bestuur, bij monde van de penningmeester, rekening en verantwoording  ______  

aflegt betreffende het vermogen en de inkomsten en uitgaven van de vereniging   

over het afgelopen jaar, nadat de hierbij over te leggen bescheiden akkoord zijn  _  

bevonden door een door de Algemene Vergadering aan te wijzen kascommissie   

of openbaar accountant. Voorts wordt in deze vergadering de begroting van het  _  

volgende jaar vastgesteld, aan de hand van een door het bestuur ingediende en   

aan de leden toegezonden voorlopige begroting; _________________________________________  

c. de nodige verkiezingen worden gehouden. _________________________________________________  

Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het jaarverslag en van de rekening   

en verantwoording strekt het bestuur tot décharge. ____________________________________________  

Artikel 11 ________________________________________________________________________________________________  

1. Een Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met  __________  

inachtneming van een termijn van drie weken. De bijeenroeping geschiedt door  _  

mededeling in het ledenorgaan, dan wel door een schriftelijke of per e-mail,  ______  

indien een lid hiermee instemt, toegezonden uitnodiging. _______________________________  

2. Behalve de in artikel 10 bedoelde Algemene Vergadering zullen algemene  ________  

vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht,  ____  

alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk of per e-mail met opgave van de te ____________  

behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal  _____  

leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende (1/10e) gedeelte van de  __  

stemmen in de Algemene Vergadering of (indien dit minder is) door vijftien leden.  

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot  _____  

bijeenroeping van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan   
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vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat  

dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de  ______  

verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het  ___  

bestuur de Algemene Vergadering bijeenroept. Voor een oproeping in het  _________  

ledenorgaan zal de redactie daarvan gelegenheid bieden. _____________________________  

Artikel 12 ________________________________________________________________________________________________  

1. Alle leden hebben toegang tot de Algemene Vergadering en  hebben daar ieder  _  

een stem, met inachtneming van het gestelde in artikel 6, lid 4. Ieder lid is  _________  

bevoegd tevens de stem uit te brengen van één ander lid, mits dit lid hem daartoe  

schriftelijk heeft gemachtigd. __________________________________________________________________  

2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of een van zijn   

bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen. ________________________________________  

3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het  ________  

aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op  ________  

voorstel van de voorzitter. ______________________________________________________________________  

4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid  __  

van de geldig uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen.   

Blanco stemmen worden als ongeldig aangemerkt. Bij staking van stemmen  ______  

wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij  ____  

gekozen, die de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op  _  

zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een  _  

tweede stemming gehouden tussen de personen die het grootste aantal van de  _  

uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede  ____  

stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.   
 Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. ___________________  

5. Leden kunnen voorstellen ter behandeling in de Algemene Vergadering indienen,   

mits dit schriftelijk of per e-mail geschiedt bij de secretaris, ondersteund door  _____  

tenminste drie leden en tenminste veertien dagen voor de vergadering, de dag  __  

van de vergadering niet meegerekend. De voorzitter beslist over het al of niet in  _  

stemming brengen van, op een later tijdstip dan hiervoor bedoeld of ter  ____________  

vergadering, ingediende voorstellen. ________________________________________________________  

6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is  ____  

genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit  ______  

oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats ____  

wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke  ________  

stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde  ___________  

aanwezige dit verlangt. _________________________________________________________________________  

Artikel 13 ________________________________________________________________________________________________  

1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of  _______  

ontstentenis zal de vicevoorzitter of een van de andere bestuursleden de  __________  

vergadering leiden. ______________________________________________________________________________  

2. Van het in de Algemene Vergadering verhandelde worden door de secretaris of  _  

een door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen gehouden. ______  
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3. Indien een Algemene Vergadering door de leden zelf op grond van artikel 11 lid 2  

van deze statuten is bijeengeroepen, kan de leiding van die vergadering berusten  

bij een daartoe door die Algemene Vergadering aangewezen lid. _____________________  

BESTUUR ______________________________________________________________________________________________  

Artikel 14 ________________________________________________________________________________________________  

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen. Het  ______  

aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. ___________  

2. De bestuursleden worden door de Algemene Vergadering uit de stemgerechtigde  

leden van de vereniging benoemd uit een door het bestuur opgestelde voordracht  

en wel voor een termijn van drie jaar. De voorzitter wordt steeds als zodanig door   

de Algemene Vergadering benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een  ________  

secretaris en een penningmeester aan, die tezamen met de voorzitter het  _________  

dagelijkse bestuur vormen. ____________________________________________________________________  

3. De Algemene Vergadering 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 geldig uitgebrachte stemmen. _____________  

4. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door ontslag, opzegging, periodiek  _____  

aftreden of door overlijden. Opzegging door een bestuurslid dient schriftelijk of  ___  

per e-mail te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee  _______  

maanden. __________________________________________________________________________________________  

5. Jaarlijks treden een of meer bestuursleden af volgens een door het bestuur op te   

maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. Zodanige herbenoeming  _  

brengt niet automatisch herstel in de neergelegde functie met zich mee. ____________  

6. Het bestuur heeft, indien het daartoe door de Algemene Vergadering gemachtigd   

is, de bevoegdheid om in een vacature in het bestuur te voorzien. Deze  ___________  

benoeming door het bestuur dient in de eerstvolgende Algemene Vergadering te   

worden bekrachtigd. _____________________________________________________________________________  

Artikel 15 ________________________________________________________________________________________________  

1. Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging. ____________________  

2. Het dagelijks bestuur is belast met: de dagelijkse leiding in overeenstemming met  

de bestuursbesluiten, het beheer van de verzamelingen en archieven en het  _____  

documentatiemateriaal dat de vereniging in eigendom of bruikleen heeft en het  __  

bijhouden van de ledenadministratie.  _______________________________________________________  

3. Het bestuur, dan wel de voorzitter en de penningmeester zijn bevoegd de  _________  

vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. In geval van ontstentenis of   

belet van de voorzitter of de penningmeester wordt de vereniging  ___________________  

vertegenwoordigd door een van hen beiden en een ander lid van het bestuur. _____  

4. Voor het beschikken over banksaldi alsmede voor het verlenen van kwijting is de   

handtekening van de penningmeester voldoende. ________________________________________  

5. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden,  _____  

bezwaren, huren of verhuren van registergoederen, voor overeenkomsten waarbij  

de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een  

derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde  _____  
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verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de Algemene Vergadering. _____  

Artikel 16 ________________________________________________________________________________________________  

1. leder bestuurslid heeft in de vergaderingen van het bestuur een stem. ______________  

2. Voor het nemen van besluiten van het bestuur is de aanwezigheid ter  ______________  

vergadering van tenminste de helft van de leden van het bestuur vereist.  __________  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT __________________________________________________________________  

Artikel 17 ________________________________________________________________________________________________  

1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven  _  

omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag van de contributies en  _______  

entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de  _________  

werkwijze van uitoefening van het stemrecht, de kandidaatstelling, het beheer en   

gebruik van de gebouwen van de vereniging, het beheer en raadplegen van de  __  

archieven, documentatiemateriaal en verzamelingen en alle verdere  ________________  

onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. ___________________________  

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de  ______  

Algemene Vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door het bestuur dan   

wel tenminste een/tiende gedeelte van de leden van de vereniging. __________________  

3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken  ___  

van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de   

afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan. __________________________________  

STATUTENWIJZIGING ______________________________________________________________________________  

Artikel 18 ________________________________________________________________________________________________  

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de  ________  

Algemene Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin   

wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot  __  

een zodanige vergadering moet tenminste drie weken bedragen. De oproeping  __  

bevat de volledige tekst van de voorgestelde wijzigingen.  ______________________________  

2. Tot wijziging van de statuten kan worden besloten door een Algemene  _____________  

Vergadering, mits met een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal   

geldig, als bedoeld in artikel 12 lid 4, uitgebrachte stemmen.  __________________________  

ONTBINDING EN VEREFFENING ________________________________________________________________  

Artikel 19 ________________________________________________________________________________________________  

1. De Algemene Vergadering is bevoegd de vereniging te ontbinden. Op het daartoe  

te nemen besluit is hetgeen in artikel 18 van deze statuten is bepaald aangaande   

een besluit tot wijziging van de statuten van overeenkomstige toepassing. _________  

2. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn  ________  

aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur. _______________________________  

3. De Algemene Vergadering bepaalt op welke manier en aan wie of aan welke  _____  

instelling een eventueel batig saldo, de verzamelingen, het archief en het overige   

documentatiemateriaal dat eigendom van de vereniging is, zullen worden  _________  

overgedragen. Waarbij in eerste instantie de voorkeur dient uit te gaan naar het  _  

Centraal Bureau voor de Genealogie, te 's-Gravenhage (Postbus 11755, 2502 AT  

Den Haag), of een algemeen nut beogende instelling met andere doeleinden als   
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die het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen. ______________________  

4. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van   

haar vermogen nodig is. ________________________________________________________________________  

Slot _______________________________________________________________________________________________________  

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparanten, voor  _  

zover niet werkzaam te mijnen kantore, is door mij, notaris, aan de hand van de  ______  

hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. ________________________  
 ____________________________________________________________________________________ WAARVAN AKTE  

in minuut is verleden te Barneveld op de datum als in het hoofd van deze akte  ________  

vermeld. _________________________________________________________________________________________________  

Nadat door mij, notaris, aan de comparanten de zakelijke inhoud van deze akte is  ___  

medegedeeld en toegelicht, hebben de comparanten verklaard van de inhoud van  ___  

deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige  ________  

voorlezing daarvan geen prijs te stellen. _________________________________________________________  

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de _____________________  

comparanten en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. _________________________________  

Volgt ondertekening. 

 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 




