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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING VERENIGING
Vandaag, achtentwintig november ___________________________________________________________
tweeduizend zestien, verschenen voor mij, ________________________________________________
Mr. Drs. Johan Frederic Adriaan Martin Klaver, ____________________________________________
notaris te Etten-Leur: ____________________________________________________________________________
1. de heer Prof. Dr. Henricus Cornelius Maria de Swart, geboren te Tilburg op __
vijf september negentienhonderd vierenveertig, houder van paspoort nummer
NSF5KD121, uitgegeven te Tilburg op negentien februari tweeduizend ________
zestien, wonende te 5032 EP Tilburg, Reest 4, ______________________________________
2. de heer Dr. Paulus Adrianus Maria van Dongen, geboren te Breda op _________
achttien augustus negentienhonderd negenenveertig, houder van paspoort __
nummer NU30L3P34, uitgegeven te Tilburg op vierentwintig januari ____________
tweeduizend twaalf, wonende te 5032 EV Tilburg, Linge 9_________________________
ten deze handelende als voorzitter respectievelijk secretaris van de vereniging: __
"WETENSCHAPPELIJKE KRING", statutair gevestigd te Tilburg, ____________________
ondernemingsadres: 5032 EV Tilburg, Linge 9, postadres: 5032 EV Tilburg, Linge
9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder ______
dossiernummer 40258828, en als zodanig bevoegd deze vereniging, _______________
overeenkomstig het bepaalde in de statuten, rechtsgeldig te vertegenwoordigen, _
deze vereniging hierna ook te noemen: “de vereniging”. _________________________________
INLEIDING _________________________________________________________________________________________
De verschenen personen, handelende als gemeld, verklaarden: _______________________
dat de vereniging is opgericht veertien maart negentienhonderd zeven; ________
dat de statuten van de vereniging geheel zijn gewijzigd bij akte van ____________
statutenwijziging, op drieëntwintig augustus negentienhonderd __________________
negenenzeventig verleden voor Mr. L.E.H. van der Werf, destijds notaris ter _
standplaats Oisterwijk; _____________________________________________________________________
dat in een algemene ledenvergadering, gehouden te Tilburg op twintig januari
tweeduizend zestien op wettige wijze is besloten de statuten van de ___________
vereniging algeheel te wijzigen, zoals hierna bepaald; ______________________________
dat een afschrift van de notulen van gemelde algemene ledenvergadering ___
aan deze akte is gehecht. _________________________________________________________________
STATUTENWIJZIGING _________________________________________________________________________
De verschenen personen, handelende als gemeld, verklaarden vervolgens naar _
aanleiding van voormelde besluiten en ter uitvoering daarvan de statuten van de _
vereniging algeheel te wijzigen, zodat deze statuten met ingang van vandaag _____
luiden als volgt: ___________________________________________________________________________________
DE VERENIGING ________________________________________________________________________________
Artikel 1. NAAM __________________________________________________________________________________
De naam van de vereniging is "WETENSCHAPPELIJKE KRING TILBURG" en zij
wordt in deze statuten verder aangeduid als de WKT. ____________________________________
Artikel 2. ZETEL EN DUUR ___________________________________________________________________
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1.

De WKT is opgericht te Tilburg op veertien maart negentienhonderd zeven en
is gevestigd te Tilburg. _____________________________________________________________________
2. De WKT is aangegaan voor onbepaalde tijd. _________________________________________
Artikel 3. DOEL EN MIDDELEN ______________________________________________________________
1. De WKT heeft ten doel: het bevorderen van het wetenschappelijk en gezellig
verkeer onder de leden. ___________________________________________________________________
2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door: ________________________________________
1. het houden van vergaderingen waarbij voordrachten op het gebied van __
wetenschap of kunst worden gehouden door leden of niet-leden. __________
Onderwerpen op het gebied van politiek of religie van al te streng _________
partijdig standpunt beschouwd zijn uitgesloten; _________________________________
2. het houden van excursies. ___________________________________________________________
De wetenschappelijke vergaderingen worden als regel maandelijks gehouden
behoudens in de vakantiemaanden. Op de vergaderingen wordt bij voorkeur
door één van de leden een voordracht gehouden. ___________________________________
DE LEDEN _________________________________________________________________________________________
Artikel 4. LEDEN_________________________________________________________________________________
1. Leden van de vereniging kunnen slechts zijn natuurlijke personen die op _____
academisch of daarmee vergelijkbaar niveau functioneren. _______________________
2. Het bestuur houdt een register waarin de namen, post- en e-mailadressen en
telefoonnummers van alle leden zijn opgenomen. ___________________________________
Artikel 5. ERE-LEDEN-BEGUNSTIGERS __________________________________________________
1. Het bestuur kan personen die zich door bijzondere verdiensten jegens de ____
vereniging hebben onderscheiden, benoemen tot ere-lid. _________________________
2. Begunstigers zijn zij die zonder lid te zijn van de WKT, de vereniging __________
financieel steunen. __________________________________________________________________________
3. Ere-leden en begunstigers hebben de rechten die hun uitdrukkelijk bij of ______
krachtens de statuten zijn toegekend. __________________________________________________
Ere-leden en begunstigers hebben het recht de door de vereniging __________________
georganiseerde evenementen bij te wonen. ________________________________________________
Artikel 6. TOELATING __________________________________________________________________________
1. De voordracht voor het lidmaatschap geschiedt door minstens twee leden.____
2. Het bestuur beslist of voorgedragen personen als lid worden toegelaten. ______
Artikel 7. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP ____________________________________________
1. Het lidmaatschap eindigt:__________________________________________________________________
1. door de dood van het lid;_____________________________________________________________
2. door opzegging door het lid; _________________________________________________________
3. door opzegging door het bestuur; het bestuur kan het lidmaatschap van _
een lid opzeggen, 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, wanneer hij in strijd met
de statuten of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op _______
onredelijke wijze benadeelt, alsook wanneer redelijkerwijs van de _________
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten _____________
voortduren. ______________________________________________________________________________
2. Opzegging geschiedt schriftelijk of per e-mail door het bestuur, met opgave __
van redenen. ________________________________________________________________________________
3. Binnen een maand na de ontvangst van kennisgeving kan de betrokkene in _
beroep gaan tegen het besluit tot opzegging bij de algemene ____________________
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ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is
het lid geschorst. ____________________________________________________________________________
Artikel 8. EINDE VAN DE RECHTEN VAN ERE-LEDEN EN BEGUNSTIGERS___
1. De rechten van een ere-lid en van een begunstiger kunnen altijd wederzijds _
door opzegging worden beëindigd. ______________________________________________________
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. ___________________
Artikel 9. JAARLIJKSE BIJDRAGEN _______________________________________________________
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door __
de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in
categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. __________
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijk ___________
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. ____
HET BESTUUR ___________________________________________________________________________________
Artikel 10. BESTUUR ___________________________________________________________________________
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen die door de algemene ________
ledenvergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden. ___
2. Er zijn drie manieren om kandidaten voor het bestuur voor te dragen: __________
1. het zittende bestuur draagt één of meer kandidaten aan; deze voordracht
wordt in de oproeping voor de vergadering meegedeeld; _____________________
2. twee of meer leden dragen één of meer kandidaten bij het bestuur aan; _
deze voordracht wordt in de oproeping voor de vergadering meegedeeld.
3. Bestuursleden worden in de algemene ledenvergadering gekozen ________
volgens de procedure van artikel 18. ______________________________________________
Artikel 11. EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - SCHORSING_____________________
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor bepaalde tijd is benoemd, kan altijd _____
door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een ____
schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ___
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. _____________________________________
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af. De aftredende is
eenmaal herkiesbaar. _____________________________________________________________________
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: ______________________________________________
1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; __________________
2. door bedanken. ________________________________________________________________________
Artikel 12. BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR __
1. De voorzitter van het bestuur wordt in die functie door de algemene ____________
ledenvergadering gekozen en het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris
en een penningmeester aan. Het bestuur kan voor de voorzitter en elk hunner
uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één _
functie bekleden. ____________________________________________________________________________
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen _
opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld.________
Artikel 13. BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING ___________________________
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. _________________________
2. Indien een bestuurslid aftreedt, of het aantal bestuursleden beneden drie is __
gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig _________
mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening
in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. __________________________
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3.

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
van zijn taak te laten uitvoeren door commissies die door het bestuur worden
benoemd. _____________________________________________________________________________________
4. Uitsluitend met goedkeuring van de algemene ledenvergadering is het ________
bestuur bevoegd tot het kopen van goederen of diensten, of het aangaan van
financiële verplichtingen voor een waarde van meer dan de contributie van __
twintig leden. ________________________________________________________________________________
5. Het bestuur is niet bevoegd leningen te verstrekken, of ____________________________
arbeidsovereenkomsten te sluiten. ______________________________________________________
6. Uitsluitend met goedkeuring van de algemene ledenvergadering is het ________
bestuur bevoegd gerechtelijke procedures te starten, behalve gerechtelijke __
procedures noodzakelijk voor het behoud van de WKT. ____________________________
7. De WKT wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter _______
tezamen met de secretaris. _______________________________________________________________
Artikel 14. JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING ________________
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december. __
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging _________
zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit altijd zijn rechten en ___________
verplichtingen blijken. ______________________________________________________________________
3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden
na afloop van het verenigingsjaar zijn jaarverslag uit en legt, onder _____________
overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en ___
verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Ieder
lid heeft het recht deze rekening en verantwoording in te zien. ___________________
4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een _____________
kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken
van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en __________________
verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene _____________________
ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. _________________________________
5. Als het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere ______________
boekhoudkundige kennis vereist, dan kan de kascommissie zich door een ___
deskundige laten bijstaan, die door de WKT betaald wordt. Het bestuur is ____
verplicht aan de commissie alle door de commissie gewenste inlichtingen te _
verschaffen, de commissie desgewenst de kas en de waarden te tonen en ___
inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven. _____________________
6. De algemene ledenvergadering kan altijd de kascommissie afzetten en een __
nieuwe kascommissie benoemen. ______________________________________________________
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2. en 3. tien jaren
lang te bewaren. ____________________________________________________________________________
ALGEMENE LEDENVERGADERING _______________________________________________________
Artikel 15. ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN _____________________________________
1. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die niet __
door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. ______________________
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een _
algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. ___________________________
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: _____________________________
1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14. _
met het verslag van de kascommissie;____________________________________________
2. de benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar; _
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voorziening in eventuele vacatures; _______________________________________________
voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping _
voor de vergadering. __________________________________________________________________
3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo vaak het bestuur
of minimaal vijf leden dit wenselijk oordelen. __________________________________________
4. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van tenminste vijf leden verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet ___
langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen __
gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping _______
overgaan; daartoe is het bestuur verplicht de verzoekers de ledenlijst te ______
verstrekken. __________________________________________________________________________________
Artikel 16. TOEGANG EN STEMRECHT ___________________________________________________
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de ________
vereniging en ere-leden en begunstigers. Geen toegang hebben geschorste _
leden en geschorste bestuursleden, behalve geschorste personen die in de _
betreffende vergadering in beroep gaan tegen hun schorsing. ____________________
2. Over toelating van andere dan in lid 1. bedoelde personen beslist de __________
algemene ledenvergadering. _____________________________________________________________
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. ________________
4. Ieder lid kan een ander lid schriftelijk machtigen om ter vergadering ook de __
stem van het eerstgenoemde lid uit te brengen. _____________________________________
Artikel 17. VOORZITTERSCHAP - NOTULEN ____________________________________________
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de ___
vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn ______________
plaatsvervanger, dan treedt één der 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 zelve. ____________
2. Van het verhandelde in elke ledenvergadering worden notulen gemaakt. ______
1. Als de vergadering bijeengeroepen is door het bestuur, worden notulen _
gemaakt door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe ______
aangewezen persoon. _______________________________________________________________
2. Als de vergadering door leden is bijeengeroepen, kunnen deze leden een
notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken, wat ________
betaald wordt door de WKT. ________________________________________________________
3. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de _
leden gebracht. De notulen of het proces-verbaal worden na goedkeuring ____
door de ledenvergadering, vastgesteld door de voorzitter en de notulist. ______
Artikel 18. BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING __
1. Een voorstel dat in stemming wordt gebracht, is aangenomen als meer dan __
de helft van de uitgebrachte stemmen ten gunste van dat voorstel is. Blanco _
stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.___________________________
2. Bij een stemming over personen zijn twee situaties mogelijk. _____________________
1. Er zijn meer kandidaten dan vacante posities. Dan volgt een geheime ___
schriftelijke verkiezing door de leden die op de algemene ___________________
ledenvergadering aanwezig zijn. Als bij een verkiezing van personen _____
meer dan twee kandidaten aanwezig zijn, en niemand meer dan de helft
van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, vervalt de kandidaat met
de minste stemmen, en heeft een tweede stemming plaats. Als bij een __
3.
4.
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verkiezing tussen twee personen de stemmen staken, beslist het _________
bestuur, waarbij het bestuur kan kiezen voor loting. ___________________________
2. Er zijn evenveel kandidaten als vacante posities. Besluitvorming bij ______
acclamatie is dan mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke ________
stemming verlangt. ____________________________________________________________________
3. Alle stemmingen over een voorstel niet betreffende verkiezing van personen,
geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of één der stemgerechtigden een _
schriftelijke stemming verlangt. Indien de stemmen staken, dan beslist het ___
bestuur. _______________________________________________________________________________________
4. Na een stemming verwoordt de voorzitter de uitslag. Dat geldt als de __________
beslissende uitslag, tenzij een aanwezige de interpretatie door de voorzitter _
van de uitslag betwist. Dan volgt nadere beraadslaging en een nieuwe ________
stemming. ____________________________________________________________________________________
5. Een goed gedocumenteerd eenstemmig oordeel van alle leden, eventueel ___
behalve de bestuursleden, wordt gerekend als een geldig besluit met __________
dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dat geldt
voor alle aan de orde komende onderwerpen, dus ook een voorstel tot ________
statutenwijziging of tot ontbinding. Dat geldt ook als de leden niet in ____________
vergadering bijeen zijn, of in een vergadering die niet conform artikel 19 is ___
bijeengeroepen. _____________________________________________________________________________
Artikel 19. BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING ________________
1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, _
of door minimaal vijf leden conform artikel 15. lid 4. De oproeping geschiedt _
schriftelijk aan de leden per brief, e-mail of telefonisch volgens het _____________
ledenregister bedoel in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt ______
tenminste zeven dagen. ___________________________________________________________________
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld._______________
STATUTENWIJZIGING _________________________________________________________________________
Artikel 20. STATUTENWIJZIGING __________________________________________________________
1. In de statuten van de vereniging kan alleen verandering worden gebracht ____
door een besluit van een algemene ledenvergadering waartoe is opgeroepen
met de mededeling dat dan wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van _
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf _____
dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel overleggen, waarin
de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen. __________________________
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de ________
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van
de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de _____
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken _______
daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin het ____
voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht
het aantal tegenwoordige en vertegenwoordigde leden, kan worden ___________
aangenomen, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de _
uitgebrachte stemmen._____________________________________________________________________
4. Een statutenwijziging treedt pas in werking nadat hiervan een notariële akte _
is opgemaakt. _______________________________________________________________________________
ONTBINDING _____________________________________________________________________________________
Artikel 21. ONTBINDING_______________________________________________________________________
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De WKT kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ____________
ledenvergadering. De procedure daartoe is dezelfde als voor ____________________
statutenwijziging (artikel 20, leden 1, 2 en 3). _________________________________________
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het ______
besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van hen ontvangt een gelijk deel. Bij het
besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig __
saldo worden gegeven. ____________________________________________________________________
SLOTARTIKEL ___________________________________________________________________________________
Artikel 22. __________________________________________________________________________________________
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, besluit het bestuur. ______________
WAARVAN AKTE is verleden te Etten-Leur op de datum in het hoofd van deze ___
akte vermeld. ______________________________________________________________________________________
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de ____
akte is aan deze personen opgegeven en toegelicht. _____________________________________
De verschenen personen hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud
van de akte te hebben kennisgenomen, in te stemmen met beperkte voorlezing __
en te zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de inhoud van deze akte _
voortvloeien. _______________________________________________________________________________________
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door
de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. _______________________________
(Volgt ondertekening)
1.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

