
Referentie: STATUTEN.2

No. 15186 gedateerd 2 november 1979 Mr H.J.B. Broekema / Notaris te Groningen.

Afschrift ener akte houdende wijziging der statuten van Vereniging van Huiseigenaren “Oosterduinen” te
Norg, gevestigd te Norg.

Op heden, twee november negentienhonderdnegenenzeventig, verscheen voor mij, Mr Harm Jan Berend
Broekema, notaris ter standplaats der gemeente Groningen de heer Mr Alexander Johannes Maria Jansen,
kandidaat-notaris, wonende te Bedum, te dezen volgens zijn verklaring handelende als lasthebber van: 1) de
heer Jacob de Jong, zonder beroep, wonende te Groningen, Couperusstraat 10. 2) de heer Karel Georg
Godfried Krikken, ambtenaar Raad van Arbeid, wonende te Groningen, Hyacinthstraat 89. 3) de heer Jakob
Spekman, zonder beroep, wonende te Groningen, Zaagmuldersweg 380, die bij het geven van de last
handelden als respectievelijk voorzitter, secretaris en plaatsvervangend penningmeester van het bestuur en
als zodanig vormende het dagelijks bestuur van de te Norg gevestigde vereniging: Vereniging van
Huiseigenaren “Oosterduinen” en deze vereniging overeenkomstig artikel 5 lid 2 harer statuten
vertegenwoordigende; blijkende van voormelde lastgevingen uit een onderhandse akte van volmacht welke,
na overeenkomstig de wet voor echt erkend en getekend te zijn, aan deze minuut zal worden vastgehecht.
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: dat in een algemene vergadering van de door hem
vertegenwoordigde vereniging: Vereniging van Huiseigenaren “Oosterduinen” te Norg, gehouden te Norg op
veertien september negentienhonderdnegenenzeventig, met algemene stemmen is besloten de statuten van
de vereniging gewijzigd vast te stellen als navermeld en deze statuten in een notariële akte te doen
opnemen; dat van voormelde besluiten blijkt uit een uittreksel uit de notulen van die vergadering, dat aan
deze minuut zal worden vastgehecht. De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat de door de
algemene vergadering aangenomen statuten van de vereniging luiden als volgt:

S T A T U T E N

Naam, zetel, duur, doel
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Vereniging van Huiseigenaren “Oosterduinen” te Norg en is gevestigd te Norg.
Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 2
De vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van eigenaren en andere gebruikers van zomer-
, vakantie- en andere huizen staande in de Oosterduinen te Norg in het algemeen en met betrekking tot de
verblijfsrecreatie in het bijzonder.

Leden
Artikel 3
1.
Lid van de vereniging kunnen zijn personen die eigenaar zijn van of krachtens zakelijk of persoonlijk recht het
gebruik hebben van een zomer-, vakantie- of ander huis in de Oosterduinen te Norg. Ook
handelingsonbekwame personen kunnen lid zijn; zij moeten tegenover de vereniging vertegenwoordigd
worden door hun wettelijke vertegenwoordiger.
2.
Het lidmaatschap wordt verkregen door toelating als lid door het bestuur. Bij niet-toelating kan de algemene
vergadering alsnog tot toelating besluiten.
3.
Het lidmaatschap eindigt: a) door overlijden van het lid, b) door schriftelijke opzegging door het lid aan de
secretaris van het bestuur, c) door opzegging namens de vereniging door het bestuur; deze kan geschieden
wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, voorts wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer van de vereniging
redelijkerwijze niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, d) door ontzetting door het
bestuur; deze 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.



4.
Het betrokken lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit tot ontzetting casus quo opzegging, en met
opgave van redenen, in kennis gesteld.
5.
Van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat het betrokken lid binnen 1 maand na verzending
van de kennisgeving beroep open op de algemene vergadering. Het beroep moet schriftelijk bij de secretaris
van het bestuur worden ingediend. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst.
6.
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met
inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter, het lidmaatschap kan onmiddellijk worden
beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren.
7.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de
leden bij verhoging van contributie zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
8.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage
voor het geheel verschuldigd.

Verplichtingen der leden
Artikel 4
De leden der vereniging zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte door
de algemene vergadering wordt vastgesteld. Het bestuur is bevoegd voor bepaalde leden gehele ontheffing
tot het betalen van contributie te verlenen indien het zulks wenselijk acht.

Bestuur
Artikel 5
1.
Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden. Hun aantal wordt vastgesteld door de
algemene vergadering. Om tot bestuurslid benoembaar te zijn dient men te zijn voorgedragen door het
bestuur of tenminste vijf leden. De bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de
algemene vergadering. De voorzitter van het bestuur wordt in functie gekozen, terwijl het bestuur uit zijn
midden een secretaris en een penningmeester aanwijst. Het bestuur kiest uit zijn midden plaatsvervangers
voor de in de vorige volzin bedoelde functionarissen.
2.
Telkenjare in de vergadering als bedoeld in artikel 8 treden twee bestuursleden af, waaronder 1 dagelijks
bestuurslid, en volgens een door het bestuur vast te stellen rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond
herbenoembaar; hij blijft in functie totdat in zijn opvolging is voorzien. Tussentijds benoemde bestuursleden
nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorganger.
Artikel 6
1.
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot: a) het sluiten van
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, b) het sluiten van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, c) zich voor
een derde sterk te maken, d) en/of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde te verbinden.
2.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur, bestaande uit de
voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Boekjaar/kascommissie
Artikel 7
1.
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2.



In de jaarvergadering bedoeld in artikel 8 wordt telkenjare een kascommissie benoemd van twee personen,
die geen bestuurslid mogen zijn. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur
over zijn gevoerd financieel beheer en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.

Algemene vergadering
Artikel 8
Telkenjare wordt voor 1 mei een algemene vergadering (de jaarvergadering) gehouden, waarin het bestuur
verslag doet van de gang van zaken in het afgelopen boekjaar en rekening en verantwoording van zijn
gevoerd bestuur aflegt. In deze vergadering komt tevens onder meer aan de orde het verslag van de
kascommissie, alsmede de verkiezing van bestuursleden.
2.
Algemene vergaderingen worden voorts gehouden indien het bestuur dit nodig acht. Het bestuur is verplicht
tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken indien
ten minste vijftien leden of zoveel minder als bevoegd zijn tot het uitbrengen van ten minste een/tiende
gedeelte der stemmen in een algemene vergadering dat schriftelijk verzoeken. Indien aan het verzoek
binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan
op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.
3.
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij schriftelijke convocatie, te verzenden aan de door
de leden laatstelijk opgegeven adressen en uiterlijk veertien dagen voor de dag der vergadering, de dag van
oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
4.
De convocaties bevatten de vermelding van tijd en plaats van de te houden vergadering, alsmede de agenda.
5.
Ter vergadering heeft elk lid 1 stem, met dien verstande dat per huis niet meer dan 1 stem kan worden
uitgebracht. Vertegenwoordiging door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid is toegestaan, met dien
verstande dat een gevolmachtigde in totaal niet meer dan tien stemmen mag uitbrengen.
Artikel 9
1.
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd. De voorzitter bepaalt
welk geval zich voordoet. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende briefjes. Stemming bij acclamatie
is toegestaan, tenzij een aanwezige stemgerechtigde daartoe bezwaar maakt.
2.
Heeft bij een stemming tussen personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een
tweede stemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich verenigden. Indien bij de
tweede stemming de stemmen staken, dan beslist het lot.

Statutenwijziging/ontbinding
Artikel 10
1.
Een besluit tot wijziging van de statuten kan worden genomen in een algemene vergadering met een
meerderheid van twee/derde der stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde der leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Een wijziging der statuten treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan
een notariële akte is opgemaakt.
2.
In de oproeping tot de vergadering dient de volledige tekst der voorgestelde wijzigingen te worden
opgenomen. Tevens dienen zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, 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 te leggen en tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3.
Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in de leden 1 eerste volzin en 2 van
overeenkomstige toepassing.
4.
Ingeval van ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur. Een batig saldo wordt bestemd ten
behoeve van de verblijfsrecreatie te Norg, nader aan te duiden door de algemene vergadering die tot de
ontbinding besluit.



Huishoudelijk Reglement
Artikel 11
De algemene vergadering kan bij besluit genomen met twee/derde meerderheid der stemmen een
huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd
zijn met de statuten of met de wet, ook waar die voor wat betreft Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, geen
dwingend recht bevat.

De comparant is aan mij, notaris, bekend. Waarvan akte in minuut is verleden te Groningen op de datum in
het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon,
heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing
daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na de beperkte voorlezing door de comparant en mij,
notaris, ondertekend.

Getekend: A.J.M. Jansen; H.J.B. Broekema.

Uitgegeven voor AFSCHRIFT.
















