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STATUTENWIJZIGING VERENIGING

oNDERNEMERSVERENlGlNG DRÚTÉN
Vandaaq, zeven en twintio mei tweeduizend tien, verscheen
vooÍ m,j, mr' Alexander Theodoĺus Maria Lohman]kandidaat-notarii, ľ'i.i*
t.
als
waarnemer van het vacante orotocol van notaris mr' '"...n:.,notaris,,,
Leonardus Wilhelmus Martĺnus Kerste n te Beuningen: mevrouw Simone HELLEMAN, geboren te Nijmegen
op een septembe
negentien honderd achtenzeventig, werkzaam te-n
kaniore van waalstroom Netwerk
Notarissen, mede kantoorhoudená aan ĺe Hoge'tá.iä-,
čs-šiar
ten deze handelende als schriftelijk gevoĺmacĺtigde

_-

de verenigĺng oNDERNEMERsVeŔrŇle

Druten,-lrue DRúTEN, opgericht op vi.jftien
februari
u'n,

-

gevestigd te orut.n, ĺiiŕii;rgevestiód
::?:T':ľ::*'!_!1$nyiirtio'
ooJZ uL Urulen' lngeschreven op víjftien februari

-

De Parken 14,

negentienhónderd tweeénvijftig

in
het handelsregister van de (amer ván Koophandel
uoĹi u iJj.n-ľĺ.derland onder
nummer 4014508t en als zodanig bevoegá deze vereniging
-hierna ook te noňen: de vereniging- rechtsgeld ĺ9 te vertegenňoordigen.
Ue Verschenen persoon, handeĺend als gemeld,
ua'1|a'r6an.
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Qpĺich1ag
De statuten van de vereniging werden vastgelegd
bij notariéle akte verleden on
rwaarr december negentien honderd negenenzeventig
voor A.A.M. de Brui.jn,
destijds notaris te Druten.
Laatste Sta!U!enw ijzioino
De statuten v:lie
van de Vereni9ing
vereniqi
zíjn
het laetst gewijzigd bij notariéle akte
:^::_.:::,:l
'vooĺ
op.vlftlen Januaľi negentienhonderd
drieénnegentig voor A.A.M. de
x:1':1.i
Bruijn, destijds notarĺs te Drutén.
qs
B
luiLslalule! vvĺarsDs
van de vereniging heeft voor de vergadering gehouden
P::lg:,ľ^.::-:::gadĺing
op
dertien april tweeduizend tien geage-ndóe,a oe
in9.
'uiuienwi.izig
het statutaiivoo19.'.t'r.u.n
quoiuil
twee/aerae)
Ĺvaí
rde)
9Ľj:::.:::g:d.ring,was
rd oo r n iet. tď w ijz ig í n g á.''t't ui. n"ŕ*
ľ.ill ?_Ľ!1
9l ľaa
Met
ina-chtnemingvan a rti kel l e der síatúten*.J l.iĺ. lu. äl
tweeduĺzend tien (12_05-201o) een tweede veĺqaoering ;itqeschreven.
0p deze tweede verg.adering kan tot wuziging aÉ'státui* íoroen
besloten
zonder quorum-vereiste;
Vcrvo|gens.werd op deze tweede vergadering tot wĺziginq
der statuten besloten.
Van dit besluit blijtt uĺt een aan dezé akte giľ'ecľ't uitireŕsei
uĺt de notulen van
deze vergadering (Bijlage t ).
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STATuTENWlJzl0lŇG

De verschenen persoon verklaarde

--

teĺ uitvoering van het besluit tot statutenwĺziging

dat-de gewijzigde statuten met ingang u"n

STATUTEN-

volgt:- _-T

- Naam en zetel
Naam en zetel
De verenigĺng draagt de naam: ondernemersverenĺging
Druten.

Artikel 1
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Zij is gevestigd in de gemeente Druten.
De vereniging is eerder opgericht op vijftĺen april negentienhonderd
tweeénvijftig'
Artikel 2 - Doel
De vereniging heeft ten doel:
De behartiging, in de meest uitgebreide zin, van de belangen van ondernemers in
de gemeente Druten in het algemeen en van de leden van de vereniging in het
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Aŕikel 3 - Lidmaatschap

'1.

Lid van de vereniging kunnen zijn

natuurlijke pe6onen en rechtspersonen, mits zij zijn deta ilhandelaren,
rootwinkelbedrijven, of andere bedrijven, instellingen en vrije
beroepsbeoefenaren welke tot de belangensfeer van de gemeente Druten
behoren
Het lĺdmaatschap is persoonlijk en niet voor oveÍgang vatbaar.
ln het geval het lid rechtspersoon betrokken is bij een fusie of splitsing
daardoor ophoudt te bestaan gaat het lidmaatschap over op de verkrijgende
rechtspersoon, of de rechtspersoon die op grond van de beschrijving bij splitsing
daa rtoe is aangewezen.
Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het
bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. lngeval van niet-toelating
door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
Naast leden en ereleden kent de vereniging seniorleden.
Seniorleden kunnen zijn gewezen ondernemers die voorheen lid van de
vereniging zijn geweest alsmede (gewezen) medewerkers en bestuursleden van
vereniging. Het bestuuľ beslist over de toelating van seniorleden. Tegen een
beslissing van het bestuur staat géénberoep open bij de ledenvergadeĺing.
De algemene vergadeĺing kan een lid, op grond van zijn bijzondere verdiensten
voor de vereniging, tot erelid benoemen.
Een erelid heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon ĺid. Hij of zij heeft
9een con tŕibu t ĺe p licht'
Behoudens het hiema bepaalde heeft een senior-lid dezelfde rechten als een
gewoon lid. Hij of zij is de helft van contributie van een gewoon lid verschuldigd
en heeft geen stemrecht doch wel een spĺeekrecht ĺn de (leden)veĺgaderingen'
De secretaris van het bestuur houdt een ledenregister bij, waarĺn de namen en
adressen van alle leden zĺjn opgenomen.
Als een lid heeft ingestemd met de oproeping van een algemene vergadering met
communicatie langs elektronische weg, wordt het adres dat dooÍ het lid voor dit
doel is bekend gemaakt, in het ledenregister opgenomen.
Een lid kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste zes (6) maanden worden geschorst, als een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of
besluiten van de veĺeniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Gedurende deze periode van schorsing kan het lid zijn lid maatschapsrechten niet
uitoefenen, zĺjn lidmaatscha psveĺplichtingen blijven bestaan.
Binnen éénmaand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis ĺs gesteld,
kan dat lid van dat besluit in hoger beroep gaan bij de algemene vergadering en
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daar verweer voeren. Het bestu ur is verplicht hiertoe de algemene vergadering
bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift
Gedurende de beroepstermij n en hangende het beroep blijft het lid geschorst.

Artikel 4

'l.

-

-

Einde lidmaatschap
Het lĺdmaatschap eindigt door:
het overlijden van het
is een rechtspenoon lid van de vereniging dan eindigt zijn lidmaatschap
wanneer hij ophoudt te bestaan. tenzij dit ophouden te bestaan het gevolg is
van fusĺe of spIitsing; in geval van fusie gaat het lidmaatschap over op de *
verkrijgende rechtspersoon en in geval van splitsing gaat het lidmaatschap over op de rechtspersoon die op grond van de beschrijving bij splitsing
daartoe ĺs aan9eWezen;
ino door het lid:
opzegg rng
opzegging door de vereniging;
d. ontzetting
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts plaatsvinden tegen het
einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een
opzeggingsteÍmĺn Van ten minste een maand' ln ieder geval kan het
lidmaatschap worden bečindigd door opzegging tegen het eind Van het boekjaaĺ,
volgend op dat waarin wordt opgezegd, of onmidde llijk, als redelijke rwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De contributĺe voor
het lopende jaar blijft het lid verschuldigd.
Te Iate opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap - met inbegrip van de *
daaraan verbonden verplichtingen - eent eindigt aan het eind van het volgend
boekjaaĺ, tenzij het bestuur wegens bijzondere omstandigheden anden besluit.
Een lid kan zĺn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een
maand nadat een besluit waarbĺ zĺn rechten zĺjn beperkt of zijn verplichtingen zĺjn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is dan niet
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op hem van toepassing.
Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een
maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andeĺe
rechtsvorm, tot fusie of tot splrtsing is meegedeeld. ln dat geval blijft hij de
oorspronkelijk voor dat jaar vastgestelde contributĺe verschuldigd.
Opzeggĺng namens de Vereniging geschiedt door het bestuur, door middel van
een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van
opzeggrng
Opzegging is mogelijk:
als een lid n iet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het
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lidmaatschap,
als een lid - ondanks zorgvuldige aanmaning - zijn verplichtingen jegens de
vereniging niet nakomt, of
WanneeÍ redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
Bij het opzeggingsbeslu it Wordt ook de datum van beéĺndĺgingvan het
lidmaatschap Vastgesteld. De contributie vooĺ het lopende jaar blljft
verschu ldigd.
0ntzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, door middel van een
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