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Vandaag, 
tweeduizendelf, verscheen voor mij, Mr. Hendrikus Aalbert van Ramshorst, notaris te Duiven:
*

De verschenen persoon verklaarde:
- Bij akte op vijftien oktober negentienhonderd-achtennegentig verleden voor mr. F.T. Brouwer, no-
taris te Duiven, werd opgericht de vereniging: Ondernemersvereniging MKB Duiven, gevestigd te
Duiven;

- In de algemene ledenvergadering van deze vereniging, hierna ook te noemen: de vereniging, werd
besloten tot wijziging van de statuten;

- Van dit besluit tot wijziging blijkt uit de notulen van de vergadering;
- Hieruit blijkt tevens dat de ledenvergadering de verschenen persoon heeft gemachtigd om het be-
sluit uit te voeren en terzake daarvan alles te doen dat nodig, nuttig of wenselijk is;

- De betreffende notulen zijn aan deze akte gehecht.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dan ook de statuten algeheel gewijzigd
vast te stellen als volgt:

Statuten

Artikel 1 Naam en zetel

1.1.  De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Duiven
1.2.  De vereniging is gevestigd te Duiven.

Artikel 2 Doel en grondslag

2.1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de materiële en immateriële belangen van de on-
dernemers en ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf en beroep in de gemeente Duiven
- hierna ook te noemen ondernemers - uitgaande van de particuliere ondernemingsgewijze pro-
duktie en distributie van goederen en diensten.

2.2. De vereniging is een algemene organisatie, die de waarde van de levens- en maatschappij-op-
vattingen van haar leden erkent als basis voor gemeenschappelijke opvattingen ter bereiking
van haar doelstellingen en die de ontmoeting van deze levens- en maatschappij-opvattingen
daartoe wil bevorderen.

2.3. De vereniging staat open voor alle ondernemers, beroepsbeoefenaren, alsmede voor alle groe-
peringen van ondernemers en beroepsbeoefenaren in de gemeente Duiven die doel en grond-
slag onderschrijven.

Artikel 3 Middelen

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het lidmaatschap van een centrale organisatie van ondernemers;
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b. het onderhouden van contacten met andere organisaties van ondernemers en het als aangeslo-
ten organisatie participeren in de daarvoor het meest in aanmerking komende Provinciale Organi-
satie van die vereniging;

c. het onderhouden van contacten en het voeren van overleg met het gemeentebestuur van de ge-
meenten;

d. het vertegenwoordigen van de leden in de daarvoor in aanmerking komende organen en com-
missies;

e. het houden van vergaderingen;
f. het instellen en beheren van fondsen voor speciale doeleinden;
g. alle andere middelen, die tot verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen.

Artikel 4Lidmaatschap

4.1. Leden van de vereniging kunnen zijn:
a. natuurlijke personen of rechtspersonen, die als ondernemer of beroepsbeoefenaar werkzaam zijn

in het midden- en kleinbedrijf en -beroep in de gemeente Duiven dan wel woonachtig zijn in de ge-
meente Duiven en die met het doel van de vereniging kunnen instemmen, hierna aan te duiden als:
individuele leden;

b. plaatselijke verenigingen en andere groeperingen van ondernemers die werkzaam zijn in de ge-
meente Duiven en die met het doel van de vereniging kunnen instemmen, hierna aan te duiden als:
aangesloten organisaties.

4.2. Ereleden zijn de natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk heb-
ben gemaakt en die door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur tot erele-
den zijn benoemd. 

4.3. Toelating tot de vereniging wordt verkregen voor de leden, door aanmelding bij het bestuur van
de vereniging. Het bestuur besluit vervolgens omtrent toelating, het bestuur kan ondermeer een
persoon weigeren toe te laten, wanneer het van mening is, dat functie en werkzaamheden niet
passen bij de doelomschrijving (als in artikel 2 omschreven). Bij weigering van toelating als lid
door het bestuur staat beroep open op de algemene ledenvergadering.

4.4. Waar in deze statuten over leden wordt gesproken zijn daaronder begrepen de leden als be-
doeld in lid 1 en 2 van dit artikel, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

Artikel 5Gevolgen van het lidmaatschap

Door aanvaarding van het lidmaatschap van de vereniging onderwerpen de leden zich aan de statu-
ten en reglementen van de vereniging, alsmede aan de door de vereniging gesloten en te sluiten over-
eenkomsten en genomen en te nemen besluiten. De vereniging kan in naam van de leden rechten
bedingen overeenkomstig de doelstelling van de vereniging. De vereniging kan, met inachtneming
van het bepaalde in de doelstelling van de vereniging, verplichtingen namens de leden aangaan.

Artikel 6 Beëindiging van het lidmaatschap

6.1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. ontbinding van de aangesloten organisatie, dan wel het lid-rechtspersoon;
b. opzegging door het lid; dit is uitsluitend mogelijk tegen het einde van het kalenderjaar en dient 

uiterlijk één december schriftelijk te zijn gedaan bij het secretariaat;
c. overlijden, faillissement of curatele van een lid;
d. opzegging namens de vereniging in geval van wanbetaling en ontzetting door de algemene 
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ledenvergadering wegens handelingen in strijd met de statuten en/of reglementen en wettig ge-
nomen besluiten van de vereniging; de opzegging casu quo ontzetting moet per aangetekende
brief en met redenen omkleed aan het betrokken lid worden medegedeeld; het lid heeft in geval
van opzegging namens de vereniging recht van beroep op de algemene ledenvergadering.

6.2.Verlies van het lidmaatschap doet alle aan het lidmaatschap verbonden rechten teloor gaan.
6.3. Het lid blijft na beëindiging van het lidmaatschap volledig aansprakelijk voor de contributie over

het lopende verenigingsjaar.

Artikel 7 Organen

De vereniging kent de volgende organen:
a. de algemene ledenvergadering;
b. het bestuur;
c. commissies en werkgroepen.

Artikel 8 De algemene ledenvergadering

8.1. De algemene ledenvergadering bestaat uit de afgevaardigden van de aangesloten organisaties
en de individuele leden. De leden van de aangesloten organisaties hebben toegang tot de alge-
mene ledenvergadering, doch zijn niet stemgerechtigd.

8.2. De algemene ledenvergadering wordt ten minste eenmaal per jaar door het bestuur schriftelijk
bijeen geroepen door een uitnodiging aan alle leden met vermelding van datum, tijd, plaats en te
bespreken onderwerpen, en wel ten minste zeven dagen voor de datum van de vergadering.

8.3. Het bestuur is voorts verplicht een buitengewone algemene ledenvergadering bijeen te roepen
op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als bedoeld in artikel 4, lid 1, als bevoegd is
tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van het aantal stemmen dat door alle leden geza-
menlijk kan worden uitgebracht. Geeft het bestuur aan een zodanig verzoek binnen vier weken
geen gevolg, dan hebben de verzoekers zelf het recht tot het beleggen van de verzochte bui-
tengewone algemene ledenvergadering over te gaan.

8.4. De algemene ledenvergadering heeft beslissende bevoegdheid over alle zaken de vereniging
rakende en kan het bestuur te allen tijde verantwoording over het gevoerde beleid vragen.

Artikel 9 Het bestuur

9.1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en een one-
ven aantal van één, drie of vijf overige leden. De algemene ledenvergadering stelt, met inachtne-
ming van het bepaalde in de vorige zin, het aantal bestuursleden vast.

9.2. De leden van het bestuur worden gekozen door de algemene ledenvergadering op de wijze zo-
als bepaald in artikel 11.

9.3. Het bestuur verdeelt onderling de functies van vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.
9.4. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van vier jaar. Zij zijn terstond herkiesbaar.
9.5. Het bestuur stelt een schema van aftreden van de bestuursleden op.
9.6. Het bestuur bestuurt de vereniging. Het brengt jaarlijks aan de algemene ledenvergadering ver-

slag uit van zijn werkzaamheden, doet uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar rekening
en verantwoording van het gevoerde financiële beleid.

9.7. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of ge-
schorst.

9.8. Ook door het bestuur kan een bestuurslid worden geschorst op de wijze als bepaald in het huis-
houdelijk reglement.
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Artikel 10 Verenigingsjaar/boekjaar

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 11 Verkiezing bestuursleden

11.1. Tenminste zeven dagen voor de te houden algemene ledenvergadering, waarin de verkiezing
van een of meer leden van het bestuur aan de orde komt, geeft het bestuur daarvan schriftelijk
kennis aan de leden.

11.2. Iedere aangesloten organisatie kan kandidaten voordragen.
11.3. Ook individuele leden kunnen kandidaten stellen, mits gesteund door ten minste zeven ande-

re individuele leden.
11.4. Het bestuur heeft de taak kandidaten voor te dragen.
11.5. De termijn van de voordracht sluit op het tijdstip van de aanvang van de te houden algemene

ledenvergadering.
11.6. Alleen over de met inachtneming van het bepaalde in lid 2 tot en met 4, van dit artikel voorge-

dragen kandidaten kan worden gestemd.
11.7. De stemming over personen geschiedt schriftelijk; indien in een vacature slechts één kandidaat

is gesteld kan deze echter zonder stemming gekozen worden verklaard.

Artikel 12 Commissies en werkgroepen

12.1. Het bestuur is bevoegd om commissies en werkgroepen in te stellen, waaronder in ieder geval
een kascontrolecommissie.

12.2. Samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de commissies en werkgroepen worden
door het bestuur en/of in het reglement vastgesteld.

Artikel 13 Vertegenwoordiging

13.1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door de voorzitter en de se-
cretaris gezamenlijk, dan wel door de vice-voorzitter en de secretaris gezamenlijk, dan wel
door de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk, dan wel door de secretaris en de pen-
ningmeester gezamenlijk, dan wel door de vice-voorzitter en de penningmeester gezamenlijk.

13.2. Het bestuur kan aan een bestuurslid of aan een derde volmacht verlenen om namens de ver-
eniging overeenkomsten te sluiten of verplichtingen aan te gaan.

Artikel 14 Geldmiddelen

De inkomsten van de vereniging bestaan uit de door de algemene ledenvergadering vastgestelde
contributies en andere baten.

Artikel 15 Stemrecht en kiesrecht

15.1. Besluiten worden in de algemene ledenvergadering genomen met meer dan de helft van de
geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten anders bepalen.

15.2. In bestuursvergaderingen brengt ieder bestuurslid een stem uit.
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15.3. In de algemene ledenvergadering brengt iedere aangesloten organisatie een aantal stemmen
uit dat gelijk is aan het ledental waarover deze in het afgelopen jaar contributie heeft betaald. In-
dividuele leden hebben elk een stem. Een lid kan zich door een medelid ter vergadering doen
vertegenwoordigen. Ereleden hebben geen stemrecht, zij hebben wel het recht vergaderingen
bij te wonen en daarin het woord te voeren.

15.4.Het huishoudelijk reglement geeft nadere voorschriften voor de verkiesbaarheid van personen
in bestuursfuncties en de daarmede verbonden rechten en verplichtingen.

Artikel 16 Huishoudelijk reglement

Ter uitvoering van het bepaalde in de statuten stelt de algemene ledenvergadering een huishoudelijk
reglement vast, dat niet in strijd mag zijn met deze statuten of dwingende wettelijke bepalingen. Het
bepaalde in de statuten ten aanzien van statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op de
vaststelling casu quo wijziging van het huishoudelijk reglement.

Artikel 17 Statutenwijziging

17.1. Een algemene ledenvergadering waarin een voorstel tot wijziging van de statuten aan de orde
komt moet ten minste dertig dagen van te voren door het bestuur worden bijeengeroepen. 
De uitnodiging tot het bijwonen van deze vergadering dient vergezeld te gaan van de ontwerp-
akte van statutenwijziging en tevens te vermelden waar tot het tijdstip van de algemene leden-
vergadering de ontwerp-akte van statutenwijziging voor de leden ter inzage ligt.

17.2. Tot statutenwijziging kan slechts besloten worden met een meerderheid van ten minste
twee/derde der geldige stemmen, uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde le-
den.

Artikel 18 Ontbinding van de vereniging

De vereniging kan worden ontbonden krachtens besluit van de algemene ledenvergadering, waar-
op van overeenkomstige toepassing zijn de bepalingen betreffende wijziging van statuten. De ver-
gadering beslist tevens over de bestemming van de bezittingen van de vereniging, met dien ver-
stande dat deze bestemming zoveel mogelijk moet overeenstemmen met het doel van de vereni-
ging.

Artikel 19 Overige bepalingen

19.1. Overal waar in deze statuten sprake is van een schriftelijke mededeling, dient daaronder tevens
te worden verstaan een mededeling via alle gangbare communicatiemiddelen (bijvoorbeeld:
per gewone post, per telefax of per email).

Onvoorzien

19.2. In alle gevallen, waarin in deze statuten of het huishoudelijk reglement of de wet niet is voorzien,
beslist het bestuur.
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Slot

De verschenen persoon is mij, notaris bekend.
Deze akte is verleden te Duiven op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte en gegeven toelichting hierop, door mij, heeft de
verschenen persoon verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in
te stemmen.
Vervolgens is de akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en mij, notaris, onderte-
kend.


