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STATUTENWIJZIGING
Heden, de een en twintigste juli tweeduizendelf, verscheen voor mij, _____________
Mr Willem Bouman, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als ____________
waarnemer van Mr ANNE JACOBUS BLOKHUIS, notaris gevestigd te __________
IJsselstein: _________________________________________________________________________________
mevrouw Esmé Sylvana Kraassenberg, notarisassistente, geboren te Utrecht __
op negen en twintig januari negentienhonderd vier en tachtig (Nationaal ________
Paspoort, nummer NT5CCC597), beroepshalve wonende te mijnen kantore, ___
Poortdijk 30 te 3402 BS IJsselstein, ____________________________________________________
ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde -zulks blijkens een _________
onderhandse akte van volmacht, gehecht aan deze akte- van: _____________________
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: _____________________________________
SCHOOLVERENIGING UITGAANDE VAN DE GEREFORMEERDE ____________
GEMEENTE TE KAMPEN, statutair gevestigd te Kampen, kantoorhoudende __
Akelei 5 te 8265 KA Kampen, ingeschreven in het handelsregister onder _______
nummer 40059818, _______________________________________________________________________
hierna te noemen: de vereniging. _______________________________________________________
INLEIDING _________________________________________________________________________________
De comparante verklaarde dat: _________________________________________________________
1. de vereniging is opgericht op twintig april negentienhonderd twee en dertig;
2. de statuten van de vereniging voor het laatst werden gewijzigd bij akte op _
zeven mei tweeduizendnegen verleden voor een waarnemer van ____________
genoemde notaris Blokhuis te IJsselstein; ________________________________________
3. blijkens gemelde volmacht de leden van de vereniging unaniem besloten __
hebben tot algehele wijziging van de statuten van de vereniging. _____________
STATUTENWIJZIGING __________________________________________________________________
Vervolgens verklaarde de comparante naar aanleiding van gemeld besluit en __
ter uitvoering daarvan bij deze te constateren dat de statuten van de vereniging
zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt: _____________________________
STATUTEN ________________________________________________________________________________
Naam, zetel en duur ______________________________________________________________________
Artikel 1 _____________________________________________________________________________________
1. De vereniging, die op twintig april negentienhonderd tweeëndertig is ________
opgericht, draagt de naam: Schoolvereniging uitgaande van de ______________
Gereformeerde Gemeente te Kampen en heeft haar zetel te Kampen._______
2. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. ____________________________________________
Doel en middelen ter bereiking daarvan _______________________________________________
Artikel 2 _____________________________________________________________________________________
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buitengewoon onderwijs en/of voortgezet onderwijs op de in artikel 3 _______
genoemde grondslag. ________________________________________________________________
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het stichten en in stand _______
houden van één of meer scholen en door andere wettige middelen, welke _
tot het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn. _________________________
Grondslag __________________________________________________________________________________
Artikel 3 _____________________________________________________________________________________
De vereniging is gegrond op de onveranderlijke waarheden in Gods Woord ____
geopenbaard, naar de verklaring daarvan gegeven in de onverkorte Drie _______
Formulieren van Enigheid, vastgesteld door de Nationale Synode van Dordrecht
in de jaren zestienhonderd achttien en zestienhonderd negentien. ________________
Verkrijging lidmaatschap _________________________________________________________________
Artikel 4 _____________________________________________________________________________________
1. Leden van de vereniging kunnen zijn meerderjarige personen die ___________
instemmen met het doel en de grondslag van de vereniging, zich als lid ____
schriftelijk hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig zijn __________
toegelaten. Ieder lid verbindt zich een jaarlijkse contributie te betalen, ______
waarvan het minimumbedrag bepaald wordt door de algemene vergadering.
2. Het bestuur bericht het aspirant-lid schriftelijk binnen drie maanden na zijn
aanmelding of hij als lid is toegelaten. _____________________________________________
3. Bij weigering tot toelating kan de belanghebbende binnen dertig dagen _____
nadat de beslissing van het bestuur te zijner kennis is gebracht, schriftelijk
in beroep komen bij de algemene vergadering, welke daarop in haar _______
eerstvolgende vergadering uitspraak doet. De algemene vergadering is ____
echter niet verplicht haar beslissing te nemen in een vergadering welke ____
gehouden wordt binnen veertien dagen na de indiening van het beroep. ____
Hangende het beroep is de belanghebbende geen lid. _________________________
Einde lidmaatschap _______________________________________________________________________
Artikel 5 ____________________________________________________________________________________
1. Het lidmaatschap eindigt: ___________________________________________________________
a. door overlijden van het lid; _____________________________________________________
b. door opzegging door het lid;____________________________________________________
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer
een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de
statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de __
vereniging niet nakomt, alsmede wanneer redelijkerwijs van de _________
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten ___________
voortduren; _______________________________________________________________________
d. door ontzetting. Daartoe kan alleen worden besloten wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging ______
handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. __________________
2. Opzegging namens de vereniging evenals ontzetting uit het lidmaatschap _
geschieden door het bestuur. Het bestuur stelt de betrokkene ten ___________
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reden(en). _____________________________________________________________________________
3. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging en
van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene _____
binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit ___
beroep open op de algemene vergadering welke daarop in haar _____________
eerstvolgende vergadering uitspraak doet. De algemene vergadering is ____
echter niet verplicht haar beslissing te nemen in een vergadering welke ____
gehouden wordt binnen veertien dagen na de indiening van het beroep. ____
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de ____
jaarlijkse bijdrage voor het gehele boekjaar verschuldigd. ______________________
Middelen ____________________________________________________________________________________
Artikel 6 _____________________________________________________________________________________
De middelen van de vereniging worden onder andere verkregen uit ______________
vergoedingen van het Rijk en de gemeente, contributies, schenkingen, legaten,
erfstellingen en andere haar rechtmatig toekomende baten. Zij mag deze _______
evenwel niet aannemen of aanvaarden, indien daaraan voorwaarden zijn _______
verbonden die haar bij nakoming op enigerlei wijze zouden kunnen noodzaken
te handelen in strijd met de artikelen 2 en 3 van deze statuten of bezwaarlijk zijn
voor de verwerkelijking van het doel van de vereniging. _____________________________
Bestuur _____________________________________________________________________________________
Artikel 7 _____________________________________________________________________________________
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen waarvan er één door de ___
kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Kampen uit de leden van _
de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Kampen uit de leden __
van de vereniging wordt benoemd en de anderen door de algemene ________
vergadering uit de leden van de vereniging worden gekozen, met dien ______
verstande dat personen in dienst van de vereniging, alsmede hun ___________
echtgenoten, geen deel van het bestuur kunnen uitmaken. Jaarlijks treden
twee van hen af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Zowel _
de door de kerkenraad benoemde persoon als de door de algemene _______
vergadering gekozen personen staan op dit rooster vermeld. Elke ___________
aftredende is onmiddellijk herbenoembaar casu quo herkiesbaar, met dien
verstande dat de maximale zittingsduur twaalf jaar bedraagt, tenzij de ______
kerkenraad casu quo het bestuur anders beslist in verband met de __________
gewenste continuïteit. In tussentijdse vacatures wordt zo mogelijk in de ____
eerstvolgende kerkenraadsvergadering casu quo algemene vergadering na
het ontstaan daarvan voorzien. Een tussentijds benoemde casu quo ________
gekozene neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger
in. Het bestuur kan voor elke vacature waarin de door de algemene _________
vergadering moet worden voorzien een bindende voordracht van twee _____
personen indienen. Wanneer het aantal bestuursleden beneden drie daalt,
zal het bestuur binnen vier weken een algemene vergadering beleggen ter
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2. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een
met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig _____________
uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering _____
waarin ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig is. __________________
3. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering __________
overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het _______
bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar
keus. ___________________________________________________________________________________
4. a. Een door de kerkenraad benoemd bestuurslid kan door de kerkenraad
te allen tijde worden ontslagen of geschorst. ________________________________
b. Een door de algemene vergadering gekozen bestuurslid kan door de __
algemene vergadering te allen tijde worden ontslagen of geschorst mits
het besluit daartoe wordt genomen met een meerderheid van tenminste
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.___________________________
c. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een ___
besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van de termijn. ________________
d. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door bedanken, door het ______
eindigen van het lidmaatschap van de vereniging, door het niet langer _
deel uitmaken van gemelde kerkenraad, door overgang naar een ander
kerkgenootschap alsmede door onttrekking aan een kerkgenootschap,
tenzij het bestuur anders beslist. ______________________________________________
5. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, een _________
penningmeester en een algemeen adjunct aan. Het door de kerkenraad van
de Gereformeerde Gemeente te Kampen benoemde bestuurslid vervult bij
voorkeur de functie van voorzitter of de functie van algemeen adjunct, met
dien verstande dat de voorzitter belijdend lid dient te zijn van de _____________
Gereformeerde Gemeente te Kampen. Een bestuurslid kan meer dan een _
functie bekleden. _____________________________________________________________________
6. Meer dan de helft van de bestuursleden moet belijdend lid zijn van een ____
Gereformeerde Gemeente. _________________________________________________________
7. De leden van het bestuur ondertekenen een verklaring dat zij instemmen __
met het doel en de grondslag van de vereniging, omschreven in de artikelen
2 en 3, en dat zij bij al hun handelingen in de eerste plaats de handhaving _
van het daarin uitgesproken beginsel zullen beogen. ___________________________
8. Een lid van het bestuur mag tijdens de duur van dat lidmaatschap geen ____
bezoldigde werkzaamheden voor de vereniging verrichten, noch ook met __
haar in betrekking staan door enige onderhandse overeenkomst van huur,
leverantie of aanneming, dan met goedkeuring van de algemene ____________
vergadering. ___________________________________________________________________________
Vertegenwoordiging; bestuurstaak______________________________________________________
Artikel 8 _____________________________________________________________________________________
1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Deze _______________
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter dan wel
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dan wel bij zijn ontstentenis of belet aan zijn plaatsvervanger, gezamenlijk. _
2. Het bestuur is, onder verantwoordelijkheid aan de algemene vergadering, _
bevoegd tot alle daden van beheer ten aanzien van de bezittingen van de _
vereniging, met dien verstande evenwel, dat het de machtiging van de _____
algemene vergadering behoeft: ____________________________________________________
a. voor het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden
of bezwaren van registergoederen; ___________________________________________
b. voor het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als _
borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde ____
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde
verbindt; ___________________________________________________________________________
c. voor het aangaan van geldleningen boven een bedrag vastgesteld door
de algemene vergadering; ______________________________________________________
d. voor het huren of verhuren van registergoederen voor een tijdvak van _
meer dan één jaar. ______________________________________________________________
Op het ontbreken van de goedkeuring sub a en b kan tegen derden beroep
worden gedaan, op het ontbreken van de goedkeuring sub c en d niet. ______
3. Het bestuur is belast met het besturen van de school of scholen van de ____
vereniging. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat het personeel. De ____
directeur van een school wordt benoemd in overleg met de kerkenraad van
de Gereformeerde Gemeente te Kampen. Niemand kan aan de van de ____
vereniging uitgaande scho(o)l(en) worden benoemd die niet vooraf _________
schriftelijk heeft verklaard in te stemmen met het doel en de grondslag van
de vereniging, omschreven in de artikelen 2 en 3, zijn functie in ______________
overeenstemming daarmee te vervullen, zich te verplichten zijn leven in te _
richten overeenkomstig de grondslag van de vereniging en derhalve in zijn
levenswandel een goed voorbeeld voor de leerlingen te zijn. __________________
4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde ____________
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door door hem te benoemen ___
commissies. ___________________________________________________________________________
Bestuursvergaderingen __________________________________________________________________
Artikel 9 _____________________________________________________________________________________
1. Het bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen, wanneer ten minste
twee/derde van de bestuursleden aanwezig is. _________________________________
2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris
of degene die daartoe door het bestuur is aangewezen notulen opgemaakt
die door het bestuur in de eerstvolgende bestuursvergadering worden ______
vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris van de vaststellende ____
vergadering ondertekend. ___________________________________________________________
3. Verdere regelingen voor het houden van bestuursvergaderingen en de _____
wijze van convocatie daarvan kan het bestuur bij bestuursreglement ________
vaststellen. ____________________________________________________________________________
Commissie van toezicht __________________________________________________________________
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1. De algemene vergadering is belast met het interne toezicht. Zij benoemt ___
daartoe jaarlijks, volgens een door deze commissie op te stellen rooster van
aftreden, een commissie van toezicht van ten minste drie personen die ____
geen deel van het bestuur mogen uitmaken en voldoen aan het door de ___
algemene vergadering daartoe vastgestelde, vooraf openbaar gemaakte ___
profiel. _________________________________________________________________________________
2. De leden van de commissie ondertekenen een verklaring dat zij instemmen
met de in de artikelen 2 en 3 van deze statuten vermelde grondslag en _____
doelstelling en dat zij bij al hun handelingen in de eerste plaats de __________
handhaving van het daarin uitgesproken beginsel zullen beogen._____________
3. Meer dan de helft van de leden van de commissie moet belijdend lid zijn ___
van een Gereformeerde Gemeente. _______________________________________________
4. De commissie voorziet er in dat de algemene vergadering kan voldoen aan
hetgeen wet- en regelgeving met betrekking tot het interne toezicht bepaalt.
Zij brengt daartoe aan de algemene vergadering verslag uit van haar _______
bevindingen. __________________________________________________________________________
5. De (overige) taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de _______
commissie worden neergelegd in een door de algemene vergadering vast _
te stellen reglement, dat tevens in een regeling van de werkzaamheden van
de commissie voorziet. ______________________________________________________________
6. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle
door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen. ________________________________
Algemene vergaderingen ________________________________________________________________
Artikel 10 ___________________________________________________________________________________
1. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, hetwelk _________
samenvalt met het kalenderjaar, wordt een algemene vergadering __________
(jaarvergadering) gehouden waarin onder meer de bestuursverkiezing _____
wordt gehouden. In dezelfde vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag
uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. __
Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter _
goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend _
door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner
dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. De _______
genoemde verantwoording dient vergezeld te gaan van een __________________
accountantsverklaring als bedoeld in artikel 2:393 lid 5 Burgerlijk Wetboek.
De jaarstukken worden door de algemene vergadering vastgesteld. _________
2. Het bestuur is voorts bevoegd een algemene vergadering te beleggen _____
wanneer het dit nodig acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de ___
statuten verplicht is. Het is tot de bijeenroeping op een termijn van niet _____
langer dan vier weken verplicht wanneer ten minste een zodanig aantal ____
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de ____
stemmen in een algemene vergadering een daartoe strekkend verzoek bij _
de secretaris hebben ingediend. Wanneer het bestuur niet binnen veertien

-7dagen aan het verzoek gevolg heeft gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot
die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene __
vergadering bijeenroept. ____________________________________________________________
3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De _
oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het
door het bestuur te houden register, waarin de namen en adressen van alle
leden zijn opgenomen. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste __
zeven dagen. De oproep bevat ondermeer de plaats, datum en uur van ____
samenkomst en de agendapunten. ________________________________________________
4. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden __
van de vereniging alsmede kerkenraadsleden van de Gereformeerde _______
Gemeente te Kampen. Over toegang van andere personen beslist het ______
bestuur. Geschorste leden hebben toegang tot de vergadering voor zover _
het betreft de behandeling van het besluit tot schorsing en zijn bevoegd ____
daarover het woord te voeren. _____________________________________________________
5. De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Kampen ontvangt de _
stukken als ware hij lid. ______________________________________________________________
Voorzitterschap; notulen; algemene vergadering _____________________________________
Artikel 11 ___________________________________________________________________________________
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de _______
vereniging of door zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn ____
plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden door het ____
bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.____________
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de ________
secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon ___
notulen opgemaakt, die na vaststelling door de eerstvolgende algemene ___
vergadering door de voorzitter en de secretaris van de vaststellende ________
vergadering worden ondertekend. _________________________________________________
3. Zij die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal _
van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het _
proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht. ________________________
Besluitvorming van de algemene vergadering ________________________________________
Artikel 12 ___________________________________________________________________________________
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat _
door de vergadering een besluit genomen is, 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 bedoeld
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan 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. Door deze nieuwe stemming vervallen de ___________
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ______________________________
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besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen. Over personen wordt schriftelijk gestemd; over zaken kan ________
mondeling worden gestemd ter beoordeling van de voorzitter, tenzij _________
tenminste vijf der aanwezigen om schriftelijke stemming verzoeken, in welk
geval schriftelijk wordt gestemd. Blanco en ongeldige stemmen tellen niet _
mee. Bij staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. _________
4. Slechts niet-geschorste leden van de vereniging hebben stemrecht. ________
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan._________________________________________
5. Wordt bij een verkiezing met of zonder bindende voordracht bij de eerste __
stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan vindt een tweede _____
(indien er geen bindende voordracht is: vrije) stemming plaats. Indien dan _
ook niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, dan vindt herstemming ___
plaats tussen hen die bij de tweede stemming tegelijkertijd het hoogste ____
aantal stemmen verkregen, of, indien het hoogste stemmental niet __________
tegelijkertijd behaald werd door twee of meer personen, tussen hen, die bij
de tweede stemming de hoogste twee aantallen stemmen verwierven. _____
Wordt bij de derde stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan ___
wordt degene, die bij deze stemming het hoogste aantal stemmen verkreeg,
geacht te zijn gekozen. Wordt bij de derde stemming het hoogste aantal ___
tegelijkertijd verkregen door twee of meer personen, dan wordt van hen de
oudste in jaren geacht te zijn gekozen. ____________________________________________
Huishoudelijk reglement __________________________________________________________________
Artikel 13 ___________________________________________________________________________________
De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen dat geen
bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met de wet of met deze statuten. In __
gevallen waarin de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement niet _________
voorzien, beslist het bestuur, behoudens de rechten van de algemene __________
vergadering.________________________________________________________________________________
Statutenwijzing ____________________________________________________________________________
Artikel 14 ___________________________________________________________________________________
1. De artikelen 2, 3, 7 lid 1 en 6, 15 lid 3 en dit lid zijn onveranderlijk, tenzij alle
leden schriftelijk verklaren met de wijziging in te stemmen. ____________________
2. Wijziging van de overige artikelen is slechts mogelijk bij besluit van een ____
algemene vergadering, waartoe tenminste vier weken voor de te houden __
algemene vergadering schriftelijk is opgeroepen met de mededeling dat ___
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. _______________________
3. Met uitzondering van de onveranderlijke artikelen genoemd in lid 1 van dit _
artikel, kan tot wijziging van de statuten worden besloten op voorstel van __
het bestuur of van ten minste tien leden met een meerderheid van ten ______
minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. _______________________
4. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijzing hebben gedaan, moeten tenminste vier weken _
vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde
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leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering
wordt gehouden. Zij dragen er daarbij zorg voor, dat alle leden vóór het ter
inzage leggen daarvan kennis dragen. ____________________________________________
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt. Het bestuur is verplicht een afschrift van de wijziging en
de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. _
Ontbinding _________________________________________________________________________________
Artikel 15 ___________________________________________________________________________________
1. Ontbinding van de vereniging is mogelijk bij besluit van de algemene _______
vergadering, genomen op voorstel van het bestuur of van tenminste tien ___
leden. Het bepaalde in lid 2 en 3 van het vorige artikel is ten deze van ______
toepassing. ____________________________________________________________________________
2. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te
zijn. Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn _
gesteld, geschiedt de vereffening door het bestuur. _____________________________
3. Een eventueel batig saldo zal toekomen aan de Gereformeerde Gemeente
te Kampen. ____________________________________________________________________________
4. Voor het overige is het in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, speciaal in ___
artikel 23 en 24 daarvan bepaalde van toepassing. _____________________________
LEGITIMATIE _____________________________________________________________________________
De identiteit van de comparante, aan mij notaris, bekend, is door mij, notaris, __
aan de hand van het hiervoor vermelde en daartoe bestemde document ________
vastgesteld. ________________________________________________________________________________
WAARVAN AKTE is opgemaakt te IJsselstein op de datum die aan het begin __
van deze akte is vermeld. ________________________________________________________________
Van deze akte heeft de comparante vooraf een concept ontvangen. ______________
De inhoud van deze akte heb ik, notaris, aan de comparante zakelijk ____________
opgegeven en toegelicht. ________________________________________________________________
De comparante heeft verklaard dat zij van de inhoud van deze akte heeft _______
kennisgenomen en met beperkte voorlezing instemt. ________________________________
Deze akte is vervolgens door mij, notaris, beperkt voorgelezen. __________________
Onmiddellijk daarna is deze akte ondertekend door de comparante en mij, _____
notaris. ______________________________________________________________________________________

