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REP. NR.:
STATUTENWIJZIGING VERENIGING
+
MARTENS POSTHUMUS

Heden, +, verschenen voor mij, mr. Johanna Petronella Maria Louisa Martens-Posthumus, 
notaris te Roermond:
+
DE COMPARANTEN VERKLAARDEN:
- de vereniging is opgericht bij akte verleden op veertien januari 

negentienhonderdnegenennegentig;
- de statuten zijn sindsdien niet meer gewijzigd;
- bij besluit van de bijzondere, conform de vereiste formaliteiten bijeengeroepen, 

algemene ledenvergadering gehouden op +, werd met de statutair vereiste 
meerderheid besloten tot wijziging en vastlegging der statuten als hierna gemeld;

- gemeld besluit is aan deze akte vastgehecht.
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarden de comparanten dat de statuten van de 
vereniging voortaan zullen luiden als volgt:
Inleiding
Het bestuur stelt zich ten doel om de belangen van UNIFIL Veteranen te behartigen en bij 
te dragen aan de erkenning en waardering voor veteranen in het algemeen vanuit de 
maatschappij.
ARTIKEL 1
De Vereniging draagt de naam: Nederlandse UNIFIL Vereniging, in deze statuten verder 
aangeduid met de term NUV. Zij heeft haar formele zetel in +_____________________.
ARTIKEL 2
Doel en Activiteiten
1. Het doel van de NUV is:

a. het behartigen van de belangen van de leden;
b. het onderhouden en faciliteren van contacten tussen de voormalige UNIFIL-

militairen;
c. het bewaken en verhogen van het aanzien van de veteraan in de maatschappij;
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d. het ondersteunen bij het toepassen van een veteranen zorgsysteem van derden en 
participeren in het Veteranen Zorgsysteem.

2. De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het organiseren van en deelnemen aan activiteiten,
b. het organiseren van en deelnemen aan reünies;
c. het uitgeven van een verenigingsblad alsmede het in stand houden van een 

website en andere actieve sociale-media kanalen;
d. het onderhouden van contacten met de voor de NUV relevante instanties.

ARTIKEL 3
Duur
De NUV is opgericht op één (1) januari negentienhonderd negenennegentig (1999) en zij is 
aangegaan voor onbepaalde tijd. Een verenigingsjaar is gelijk aan een kalenderjaar.
ARTIKEL 4
Lidmaatschap
1. Iedereen die administratief ingedeeld is geweest bij 44 Painfbat en/of Dutch Infantery 

Coy I t/m Dutch Infantery Coy IV (in de periode negentienhonderd negenenzeventig 
(1979) tot en met negentienhonderd vijfentachtig (1985) en minstens achtentwintig 
(28) dagen aaneengesloten in het UNIFIL gebied is geweest kan zich aanmelden als 
lid van de NUV. Na toetsing door de daarvoor verantwoordelijke binnen het bestuur 
vindt inschrijving in het ledenregister plaats.

2. Ereleden zijn zij, die op voorstel van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering 
(ALV) tot erelid zijn benoemd. Ereleden en leden hebben dezelfde rechten tenzij 
anders is bepaald.

3. Het bestuur van de NUV behoudt zich het recht voor om lidmaatschapsaanvragen te 
weigeren.

ARTIKEL 5
Contributie
1. Leden betalen een jaarlijkse contributie; de hoogte daarvan wordt jaarlijks door de 

Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin 

de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
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4. Het bestuur is bevoegd in uitzonderlijke en individuele gevallen gehele of 
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.

ARTIKEL 6
Donateurs
1. Donateurs zijn zij die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is 

bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
2. Donateurs zijn gehouden jaarlijks aan de NUV een geldelijke bijdrage te verlenen en 

zijn vrij in het bepalen van de hoogte hiervan. Toezending van de Dubbel 4 aan 
donateurs is pas mogelijk als het te doneren bedrag minimaal hetzelfde is als de 
vastgestelde contributie voor de leden.

3. Donateurs hebben het recht om de ledenvergadering bij te wonen.
4. Donateurs hebben geen stemrecht, maar wel het recht om, na hiertoe het bestuur 

verzocht te hebben, het woord te voeren of in te spreken.
ARTIKEL 7
Einde Lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door het overlijden van het lid,
b. door opzegging door het lid,
c. door opzegging namens de NUV,
d. door ontzetting.

2. Opzegging gebeurt als een lid niet kan voldoen aan de eisen verbonden aan het 
lidmaatschap, zoals die volgen uit het statuut en het huishoudelijk reglement.

3. Opzegging kan slechts schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van vier 
(4) weken per einde van een verenigingsjaar.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in 
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de NUV handelt of wanneer het 
lid de NUV op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting geschiedt door het bestuur, dat 
het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van redenen. 
Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in 
beroep te gaan bij de Commissie van Beroep (zie artikel 16). Gedurende de 
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft 
geen stemrecht.
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ARTIKEL 8
Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit minimaal vier (4) en maximaal zeven (7) leden, die door de 

Algemene Ledenvergadering in een functie worden benoemd.
2. Een bestuurslid kan uitsluitend ad interim, meer dan één (1) functie bekleden.
3. Een vacature in het bestuur ontstaat door:

a. het vrijwillig tussentijds aftreden van een bestuurslid;
b. het einde van de maximale zittingstermijn, conform het rooster van aftreden;
c. het ontslag van een zittend bestuurslid, conform art 9.1;
d. einde lidmaatschap NUV.

4. De bestuurs-vacature wordt gepubliceerd in het verenigingsblad, op de website van de 
NUV en op sociale media. De vacaturetekst bestaat uit ten minste:
a. de functiebenaming;
b. omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden, behorende bij die functie;
c. een omschrijving van praktische zaken, zoals geschat tijdsbeslag, en 

vergaderfrequentie;
d. verwijzing naar de bijbehorende competentie set, zoals gepubliceerd op de 

website van de NUV.
5. Kandidaatstelling- en benoemingsprocedure:

a. nieuwe bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur of door ten minste 
tien (10) leden. De voordracht daartoe moet uiterlijk vier weken voor een 
Algemene Ledenvergadering bekend worden gesteld;

b. de selectie wordt uitgevoerd door een ad-hoc Kandidatencommissie, bestaande 
uit één (1) lid van de Adviescommissie (zie art. 17.3) en twee (2) door het bestuur 
aan te wijzen leden van de NUV;

c. een kandidaatstelling geschiedt door inzending van een C.V. en een 
motivatiebrief, gericht aan het bestuur;

d. de ad-hoc kandidatencommissie adviseert het bestuur over de kandidaat;
e. het bestuur draagt de kandidaat voor aan de Algemene Ledenvergadering;
f. die kandida(a)t(en) presente(e)rten) zich tijdens de Algemene Ledenvergadering 

waarna de leden bij meerderheid van stemmen, hun keuze maken. De 
stemprocedure is vastgelegd in art. 15 van de statuten;
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g. diegene met de meeste stemmen worden dan door de ALV benoemd voor de 
afgesproken zittingstermijn van 5 (vijf) jaar of conform art 9.3.;

ARTIKEL 9
Einde bestuurslidmaatschap en schorsing
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene- of Bijzondere Ledenvergadering 

(ALV of BLV) worden ontheven van zijn / haar taak, of worden geschorst voor nader 
onderzoek, als daar gerede gronden voor zijn. Voor een besluit daartoe is een 
meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de aanwezige leden.

2. Het bestuur kan een bestuurslid schorsen. Een schorsing, welke niet binnen drie (3) 
maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag door een ledenvergadering, 
eindigt door het verlopen van die termijn.

3. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vijf (5) jaar na zijn benoeming volgens een door het 
bestuur op te maken rooster van aftreding af. Aftredende bestuursleden kunnen zich 
één (1) maal herkiesbaar stellen voor een nieuwe zittingstermijn van vijf (5) jaar 
conform de opgestelde sollicitatieprocedure. (Zie artikel 8.)
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van 
zijn voorganger in.

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de NUV;
b. door aftreden als bestuurslid;
c. door overlijden van een zittend bestuurslid.

ARTIKEL 10
Besluitvorming Bestuur
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, voor zover 
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk 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 een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze 
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een 
ander bestuurslid anders wensen.
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4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het 
bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende 
bestuursvergadering door de voorzitter en de secretaris of notulist worden vastgesteld.

ARTIKEL 11
Vertegenwoordiging
1. Het bestuur is belast met het besturen van de NUV.
2. Wanneer het aantal bestuursleden beneden vier (4) is gedaald, blijft het bestuur 

bevoegd. Het bestuur is dan verplicht zo spoedig mogelijk in de Dubbel 4 en via de 
website en andere sociale-mediakanalen, de vacature(s) bekend te stellen en zo 
spoedig mogelijk een Algemene of Bijzondere Ledenvergadering bijeen te roepen.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn 
taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur behoeft geen goedkeuring van de ledenvergadering voor het aangaan van 
rechtshandelingen en het verrichten van investeringen welke een bedrag of de waarde 
van vijfduizend Euro (€ 5000,-) niet te boven gaan en die niet in de begroting staan 
van het lopende jaar. Bij bedragen die wel daarboven gaan wordt een 
ledenvergadering bijeengeroepen.

5. Voor betalingen groter dan tweeduizend en vijfhonderd euro (€ 2500,-) vraagt de 
penningmeester een tweede handtekening van de voorzitter. De penningmeester regelt 
met de bank dat de betaalsoftware dienovereenkomstig wordt ingericht. .

6. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden 
of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de NUV 
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt 
of zich tot zekerheidstelling voor een schuld voor een derde verbindt.

7. Het bestuur heeft de goedkeuring van de Algemene of Bijzondere Ledenvergadering 
nodig, onverminderd het bepaalde onder artikel 15 voor het aangaan van 
rechtshandelingen en het verrichten van investeringen (voor zover liggende buiten de 
reeds goedgekeurde begroting van het lopende verenigingsjaar):
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;
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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, welke geen uitstel kunnen lijden;

f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden eveneens geen 
beroep worden gedaan.

8. Het bestuur vertegenwoordigt de NUV in- en buiten rechte, voor zover uit de wet niet 
anders voortvloeit.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de 
secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de 
penningmeester.
Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, 
om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

ARTIKEL 12
Rekeningen en verantwoording
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de NUV zodanige 

aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 
kunnen worden gekend.

2. Het bestuur legt tijdens een Algemene of Bijzondere Ledenvergadering 
verantwoording af middels het financieel verslag en een winst- en verliesrekening. Bij 
gebreke daarvan kan, na verloop van de termijn (zie artikel 13.2) ieder lid de 
jaarrekening en het jaarverslag in rechte van het bestuur vorderen.

3. Het bestuur kan een eenmalig uitstel van de verplichting conform artikel 13.2 van de 
statuten met maximaal drie maanden aankondigen op de website van de NUV.

4. Kascontrolecommissie:
a. de Algemene Ledenvergadering kiest jaarlijks een kascontrolecommissie, 

bestaande uit drie (3) leden die geen deel uitmaken van het bestuur;
b. zittingstermijn van kascontrolecommissie-leden is 3 jaar;
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c. het langstzittende lid treedt als eerste af;
d. de kascontrolecommissie onderzoekt de totstandkoming van de winst en 

verliesrekening en brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag uit van 
haar bevindingen.

5. Vereist het onderzoek van de winst en verliesrekening bijzondere boekhoudkundige 
kennis, dan kan de kascontrolecommissie zich voor rekening van de NUV door een 
deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascontrolecommissie alle 
door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden 
te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6. Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van de winst en verliesrekening en 
het gevoerde beleid strekt het bestuur tot décharge.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden en de onderliggende boekstukken als bedoeld in 
het tweede lid 7 (zeven) jaar lang te bewaren.

ARTIKEL 13
Ledenvergaderingen
1. Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de NUV alle bevoegdheden toe, die 

niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks zal uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar een 

ledenvergadering (jaarvergadering) worden gehouden.
3. De agenda van deze vergadering bevat tenminste in willekeurige volgorde:

a. aststellen van de notulen van de vorige ledenvergadering;
b. jaarverslag van de NUV;
c. financieel jaarverslag van de penningmeester;
d. verslag van de kascontrolecommissie;
e. verkiezing leden van de kascontrolecommissie;
f. vaststelling van de begroting;
g. vaststelling van de bijdragen;
h. verkiezing bestuursleden;
i. rondvraag.

4. Een Algemene of Bijzondere Ledenvergadering wordt gehouden zo dikwijls het 
bestuur dit wenselijk oordeelt.

5. Een Algemene of Bijzondere Ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het 
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bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste vier (4) weken.
6. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden 

als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het 
bijeenroepen van een Algemene of Bijzondere Ledenvergadering op een termijn van 
niet langer dan vier (4) weken.

ARTIKEL 14
Toegang en stemrecht
1. Toegang tot een ledenvergadering hebben alle niet geschorste en niet geroyeerde 

leden, donateurs van de NUV en personen die daarvoor speciaal door het bestuur zijn 
uitgenodigd.

2. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd 
ander lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.

3. Over toelating tot de ledenvergadering van andere dan de in lid 1 bedoelde personen 
beslist het bestuur.

ARTIKEL 15
Besluitvorming van de ledenvergadering
1. Het ter Algemene of Bijzondere Ledenvergadering (ALV) uitgesproken oordeel van 

de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde 
geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet 
schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel 
de juistheid daarvan betwist, dan 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

3. Alle besluiten worden genomen op basis van meerderheid van stemmen, tenzij in de 
Wet of Statuten andere bepalingen staan

4. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
a. blanco zijn;
b. zijn ondertekend;
c. onleesbaar zijn;
d. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
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e. de naam bevatten van een persoon, die niet verkiesbaar is;
f. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één (1) naam bevatten;
g. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.

5. Indien bij verkiezing van een persoon niemand de volstrekte meerderheid heeft 
verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een 
tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.
Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden 
herstemmingen plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen hebben 
behaald.
Ingeval bij deze hesrtemming tussen twee (2) personen de stemmen staken, beslist het 
lot wie van beiden is gekozen

6. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, 
dan is het voorstel verworpen

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke 
stemming gewenst acht of één (1) der stemgerechtigden zulks voor de stemming 
verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten stembiljetten. Besluitvorming bij 
acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijk stemming verlangt.

8. 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 vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris 
aangetekend in het notulenregister, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de 
eerstvolgende algemene vergadering

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, 
kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen omtrent alle 
aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot 
ontbinding, ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de 
voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en 
houden van vergadering of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht 
genomen

ARTIKEL 16
Commissie van Beroep (CvB)
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1. De NUV kent een Commissie van Beroep, bestaande uit drie (3) leden. De leden van 
de commissie worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd.

2. Het lidmaatschap van de Commissie van Beroep eindigt door ontslag bij besluit van 
de Algemene Ledenvergadering, door bedanken alsook door overlijden van het lid van 
de CvB.

3. Een lid dat uit zijn lidmaatschap is gezet, kan tegen het betreffende bestuursbesluit 
beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep.

4. De Commissie van Beroep neemt zijn beslissing binnen zes weken nadat het beroep 
bij haar is binnengekomen, na het horen van het lid en het bestuur. De te volgen 
procedure van de CvB wordt in het Huishoudelijk Reglement op de website van de 
NUV gepubliceerd.

5. De Commissie van Beroep beslist bij meerderheid van stemmen.
6. De beslissing van de Commissie van Beroep is bindend en mag slechts met 

toestemming van beide betrokken partijen, te weten klager en bestuur openbaar 
worden gemaakt.

ARTIKEL17
Adviescommissie
1. De Adviescommissie bestaat uit minimaal vijf (5) en maximaal zeven (7) leden. De 

Adviescommissie voorziet het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies inzake alle 
onderwerpen die de NUV en de leden aangaan.

2. De adviescommissie is aangesteld door het bestuur en legt verantwoording af aan het 
bestuur.

3. De Adviescommissie stelt een rooster van aftreden op. Het bestuur benoemt de leden 
van de Adviescommissie voor een periode van drie (3) jaar, met de mogelijkheid van 
éénmaal een verlenging van drie (3) jaar.

ARTIKEL 18
Overige Commissies
1. Het bestuur is bevoegd één (1) of meerdere commissies in te stellen die met een 

bepaalde, bij de instelling te noemen taak, wordt belast. De leden van de commissies 
worden door het bestuur benoemd en ontslagen.

2. De commissies rapporteren aan een lid van het bestuur.
3. Op artikelen 18.1 en 18.2 zijn 3 (drie) uitzonderingen:
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a. de Kascontrolecommissie.
b. b.e Commissie van Beroep.
c. de Ad-hoc Kandidatencommissie;
deze commissie zijn in de statuten ingesteld.

ARTIKEL 19
Statutenwijziging
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de Algemene 

of Bijzondere Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar 
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij, die de oproeping tot de Algemene of Bijzondere Ledenvergadering ter 
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste 
vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de 
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor 
de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd 
gehouden.

3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te 
doen verlijden

4. Stemming over de statuten wijziging kan slechts plaatsvinden als op de eerste 
uitgeroepen vergadering conform lid 1 minimaal twee derde (⅔) van de 
stemgerechtigde leden van de NUV aanwezig zijn. Indien deze niet aanwezig zijn 
wordt een nieuwe Bijzondere Ledenvergadering uitgeschreven waarbij deze eis 
vervalt. Bij de stemming moet twee derde (⅔) van de aanwezige stemgerechtigde 
leden voor het voorstel stemmen.

5. Het bepaalde in artikel 19 lid 1. en 2. is niet van toepassing, indien in de Algemene of 
Bijzondere Ledenvergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging unaniem 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 register.
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ARTIKEL 20
Ontbinding en vereffening
1. De NUV wordt ontbonden na besluit van de Algemene of Bijzondere 

Ledenvergadering genomen met tenminste twee derde (⅔) van het aantal uitgebrachte 
stemmen.

2. Bij de oproeping tot de in het eerste lid van dit artikel bedoelde vergadering moet 
worden meegedeeld, dat ter vergadering wordt voorgesteld de NUV te ontbinden. De 
termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste vier (4) weken 
bedragen.

3. De NUV wordt automatisch ontbonden als het aantal leden minder dan 10 bedraagt.
4. Indien artikel 19.2 zich voordoet, worden de negen (9) dan nog overgebleven leden 

opgeroepen voor een opheffingsvergadering. Indien daar minder dan twee/derde van 
de leden verschijnt (dus: zes (6) leden), dient vier weken later een tweede vergadering 
te worden belegd, dan zonder een minimum aantal leden. Op deze tweede vergadering 
volstaat een gewone meerderheid van stemmen.

5. De vereffening geschiedt door het bestuur.
6. Het eventueel batig saldo na vereffening wordt aangewend voor één (1) of meer door 

de Algemene of Bijzondere Ledenvergadering te benoemen doel(en).
7. Na ontbinding blijft de NUV voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar 

vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de statuten en reglementen voor 
zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de NUV uitgaan, 
moeten dan aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

8. De website van de NUV blijft nog ten minste één (1) jaar bereikbaar. Op de site wordt 
vermeld dat de NUV “in liquidatie” is, met verwijzing naar contactgegevens van de 
vereffenaar. Zogenaamde sociale media accounts worden afgesloten.

9. De boeken en bescheiden van de ontbonden NUV moeten worden bewaard gedurende 
zeven (7) jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de 
vereffenaars als zodanig is aangewezen.

ARTIKEL 20
Reglementen
1. De Algemene of Bijzondere Ledenvergadering kan een of meer reglementen 

vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze 
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statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze 

statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in 

artikel 18.1, artikel 18.2 en artikel 18.4 van overeenkomstige toepassing.
ARTIKEL 21
Slotbepaling
Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de NUV alle bevoegdheden toe, die niet 
door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. In die gevallen waarin deze 
statuten niet voorzien kan het huishoudelijk reglement worden geraadpleegd.
SLOT
WAARVAN AKTE is verleden te SWALMEN op de datum in het hoofd van deze akte 
vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten 
hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het 
verlijden een concept-akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben 
kennisgenomen en te zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte 
voortvloeien.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de 
comparanten en vervolgens door mij, notaris. De ondertekening door mij notaris, heeft 
plaatsgevonden om


