2015.006207.01 / PG

1

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
Vandaag, twaalf januari tweeduizend zestien,
verschenen voor mij, mr. Pieter Frank Goedendijk, notaris in de gemeente Utrecht:
1. de heer Etienne Goudriaan, wonende te 1111 XD Diemen, Rode Kruislaan
1428 D, geboren te Hoorn op vijfentwintig juli negentienhonderd negentig,
legitimatie: identiteitskaart met nummer IU4P3B542, afgegeven te Zutphen op
drie september tweeduizend dertien, geldig tot drie september tweeduizend
achttien, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het
geregistreerd partnerschap;
2. de heer Arie Poels, wonende te 1108 CK Amsterdam, Leerdamhof 430,
geboren te Breda op acht november negentienhonderd éénennegentig,
legitimatie: identiteitskaart met nummer IVRPHK963, afgegeven te Wijdemeren
op veertien februari tweeduizend elf, geldig tot veertien februari tweeduizend
zestien, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het
geregistreerd partnerschap;
hierbij handelend als penningmeester respectievelijk secretaris van het bestuur van
de vereniging: DWARS, GroenLinkse Jongerenorganisatie, gevestigd te Utrecht,
bezoekadres: Oudegracht 312, 3511 PK Utrecht, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40537122, hierna te
noemen: de vereniging, en als gevolmachtigde van de overige bestuurders van de
vereniging, waarvan blijkt uit een onderhandse volmacht, die aan deze akte wordt
gehecht.
De verschenen personen verklaren:
- de vereniging is opgericht bij akte welke op vier januari negentienhonderd
éénennegentig is verleden voor notaris mr. O.H. Over te Amsterdam;
- de statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte welke op zestien oktober
tweeduizend dertien is verleden voor een waarnemer van mr. P.F. Goedendijk,
notaris te Utrecht;
- de Algemene Ledenvergadering heeft op achttien april tweeduizend vijftien
rechtsgeldig (overeenkomstig de statutaire procedure) een besluit genomen tot
wijziging van artikel 9 van de statuten van de vereniging; het uittrekstel uit de
notulen van deze Algemene Ledenvergadering met betrekking tot dit besluit wordt
aan deze akte gehecht;
- de Algemene Ledenvergadering heeft op tien oktober tweeduizend vijftien
rechtsgeldig (overeenkomstig de statutaire procedure) een besluit genomen tot
wijziging van artikel 30, artikel 31 en artikel 35 lid 2 van de statuten van de
vereniging; het uittrekstel uit de notulen van deze Algemene Ledenvergadering met
betrekking tot dit besluit wordt aan deze akte gehecht.
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaren de verschenen personen, handelend
als gemeld, dat artikel 9, artikel 30, artikel 31 en artikel 35 lid 2 van de statuten van
de vereniging voortaan zullen luiden als volgt:
"Artikel 9
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
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2. De vereniging kan het lidmaatschap slechts opzeggen wanneer een lid zijn
financiële verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt of wanneer het lid de
leeftijd van achtentwintig (28) jaar overschreden heeft. In dit laatste geval dient het
desbetreffende lid schriftelijk van dit voornemen op de hoogte te worden gesteld en
kan diegene binnen één maand na dagtekening van dit schrijven verzoeken niet te
handelen op het voornemen. Een dergelijk verzoek dient gehonoreerd te worden.
Opzegging geschiedt door of vanwege het bestuur.
3. Ontzetting is slechts mogelijk wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke
wijze benadeelt.
Artikel 30
1. Het bestuur brengt op een congres binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door het congres, een jaarverslag
uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.
Het bestuur legt tevens 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.
2. Omtrent de getrouwheid van de stukken wordt aan de Kascommissie, de Raad
van Advies en het congres een verklaring overlegd afkomstig van een accountant.
3. Het bestuur legt bovendien binnen drie maanden na afloop van het boekjaar de
balans en de staat van baten en lasten met een toelichting aan de kascommissie
over.
4. En het bestuur legt binnen drie maanden na afloop van het boekjaar een
jaarverslag aan de Raad van Advies over.
Artikel 31
Het bestuur stelt voor aanvang van het boekjaar een begroting op, welke aan de
Raad van Advies wordt overlegd. De begroting wordt ter vaststelling aan het
congres overlegd.
Artikel 35 lid 2
2.In het huishoudelijk reglement wordt opgenomen wat volgens deze statuten nader
geregeld moet worden en kunnen voorts bepalingen worden opgenomen waarin
deze statuten niet voorzien, zoals de instelling en inrichting van een Kascommissie
en een Raad van Advies."
Voor het overige blijven de statuten van de vereniging van volle kracht en waarde.
SLOT
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
De zakelijke inhoud van de akte heb ik, notaris, meegedeeld aan de verschenen
personen en daarop een toelichting gegeven.
De verschenen personen hebben verklaard tijdig van de inhoud van de akte te
hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.
Verder hebben de verschenen personen verklaard in te stemmen met beperkte
voorlezing van de akte.
Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de verschenen personen en door
mij, notaris, ondertekend.
Deze akte is verleden in de gemeente Utrecht op de datum in het begin van deze
akte vermeld.
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DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN
A Naam en Zetel
Artikel 1
De vereniging draagt de naam DWARS, GroenLinkse Jongerenorganisatie.
Artikel 2
De vereniging heeft haar zetel te Utrecht.
B. Doel en Middelen
Artikel 3
1. Het doel van de vereniging is het bedrijven van groene en linkse politiek voor en
door jongeren.
2. Het doel zoals omschreven in het eerste lid wordt nader uitgelegd in een politiek
programma.
Artikel 4
De vereniging probeert haar doel te bereiken:
a. door het voeren van actie en het organiseren van activiteiten in de breedste vorm;
b. met alle andere middelen die voor het doel nuttig of nodig zijn.
Artikel 5
De financiële middelen van de vereniging bestaan uit:
1. de jaarlijkse bijdragen van leden
2. donaties:
3. subsidies;
4. overige baten.
C. Leden en Donateurs
Artikel 6
Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van
de vereniging.
Artikel 7
1. Een lid is verplicht tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage. De hoogte van de
jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld in het huishoudelijk reglement.
2. Een lid kan door het bestuur geheel of gedeeltelijke worden ontheven van de
verplichting tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage.
Artikel 8
1. Het bestuur beslist, met inachtneming van artikel 6, over de toelating van een lid.
2. De betrokkene staat, bij niet-toelating, beroep open bij een Commissie van
Beroep. De Commissie van Beroep kan alsnog tot toelating besluiten.
3. Na beroep bij een Commissie van Beroep staat de betrokkene, bij niet-toelating,
als laatste mogelijkheid beroep open bij het congres. Het congres kan alsnog tot
toelating besluiten.
Artikel 9
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. De vereniging kan het lidmaatschap slechts opzeggen wanneer een lid zijn
financiële verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt of wanneer het lid de
leeftijd van achtentwintig (28) jaar overschreden heeft. In dit laatste geval dient het
desbetreffende lid schriftelijk van dit voornemen op de hoogte te worden gesteld en
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kan diegene binnen één maand na dagtekening van dit schrijven verzoeken niet te
handelen op het voornemen. Een dergelijk verzoek dient gehonoreerd te worden.
Opzegging geschiedt door of vanwege het bestuur.
3. Ontzetting is slechts mogelijk wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke
wijze benadeelt.
Artikel 10
Donateur van de vereniging kunnen zijn, allen die instemmen met het doel van de
vereniging en bereid zijn de vereniging een donatie te schenken. De minimum
hoogte van de donatie wordt vastgesteld in het huishoudelijk reglement.
D. Afdelingen
Artikel 11
1. De vereniging kent afdelingen.
2. Een afdeling bestaat uit:
a. één gemeente;
b. meerdere gemeenten;
c. één provincie.
3. De omvang van een afdeling wordt door het bestuur van DWARS vastgesteld in
samenspraak met de afdeling.
4. Een afdeling kent een Algemene Afdelingsvergadering (AAV).
5. Alle leden van de afdeling die niet geschorst zijn, hebben één stem in de AAV.
6. De wijze van stemming geschiedt volgens de artikelen 22 tot 27.
7. Overige zaken met betrekking tot afdelingen worden geregeld in het HHR.
E. Congres
Artikel 12
1. Het congres heeft bij DWARS tevens de functie van Algemene
Ledenvergadering.
2. Het congres bepaalt het algemeen beleid van bestuur en beoordeelt de uitvoering
van het beleid door het bestuur.
3. Het congres bepaalt het inhoudelijk beleid van de vereniging. Dit houdt onder
meer in de te volgen beginselen en politiek en het vaststellen van het politiek
programma.
4. Aan het congres komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de
wet of deze statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Artikel 13
1. Het congres wordt ten minste twee maal per jaar door het bestuur bijeen
geroepen, en voorts zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk oordeelt.
2. Een oproep voor het congres geschiedt schriftelijk aan alle leden, ten minste twee
weken voor de vergadering.
3. Op schriftelijk verzoek van minstens een tiende deel van de leden of ten minste
twee afdelingen die gezamenlijk minstens een tiende deel van de leden
vertegenwoordigen is het bestuur verplicht het congres bijeen te roepen. Indien het
bestuur niet binnen twee weken aan het verzoek gevolg heeft gegeven, kunnen de
verzoekers zelf, met inachtneming van het tweede lid, het congres bijeen roepen.
Artikel 14
1. Ieder lid dat niet geschorst is, heeft toegang tot het congres en heeft daar een
stem.
2. Een stemgerechtigde kan niet aan een ander volmacht verlenen tot het
uitbrengen van zijn stem.
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Artikel 15
Het congres wijst een voorzitter aan, die het congres leidt. Daarnaast wijst het
congres een notulist aan, die zorg draagt voor de verslaglegging van het congres.
F. Bestuur
Artikel 16
1. Het bestuur is belast met het coördineren van het beleid van de vereniging.
2. Het bestuur, dat wordt gevormd door bestuursleden, is het bestuur van de
vereniging.
3. Het aantal bestuursleden en de samenstelling van het bestuur wordt geregeld in
het huishoudelijk reglement.
Artikel 17
Een bestuurslid wordt uit de leden benoemd door het congres. Een bestuurslid
wordt voor één jaar benoemd.
Artikel 18
1. Een bestuurslid kan te allen tijde door het congres worden ontslagen of
geschorst.
2. Een bestuurslid mag niet langer dan twee maanden worden geschorst. Een
schorsing van een bestuurslid die niet binnen twee maanden wordt gevolgd door
een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
3. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen. Een bestuurslid treedt
voorts af wanneer zijn of haar lidmaatschap eindigt.
4. Wanneer een bestuurslid als lid is geschorst houdt dat tevens schorsing als
bestuurslid in.
Artikel 19
Alle bestuursleden in het bestuur zijn gelijkwaardig. Het congres verkiest de functies
van voorzitter, secretaris en penningmeester, en overige functies in het bestuur
zoals vastgesteld in het huishoudelijk reglement.
Artikel 20
De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur, door een daartoe
aangewezen bestuurslid, of door een door het bestuur daartoe gemachtigde
vertegenwoordiger.
Artikel 21
Het bestuur is, alleen met goedkeuring van het congres, bevoegd tot het verkrijgen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een
derde verbindt.
G. Besluitvorming en Stemming
Artikel 22
1. Wanneer geen van de stemgerechtigden om een stemming verzoekt, kan een
besluit worden genomen bij acclamatie.
2. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van die vergadering
dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor
de inhoud van een genomen besluit voor zover het een niet schriftelijk vastgelegd
voorstel betreft.
3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien een
stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
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Artikel 23
Als uitgebrachte stemmen bij een stemming gelden voor of tegen. Onthoudingen
van stem gelden niet als uitgebrachte stemmen. Daarnaast is het bij een stemming
over personen mogelijk om blanco te stemmen.
Artikel 24
1. Een stemming over zaken vindt plaats door middel van handopsteken.
2. Wanneer een stemgerechtigde daarom verzoekt vindt een hoofdelijke stemming
plaats. Bij een hoofdelijke stemming brengt iedere stemgerechtigde mondeling zijn
stem uit.
3. Wanneer een stemgerechtigde daarom verzoekt geschiedt de stemming
schriftelijk.
4. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij
de wet of deze statuten anders bepalen.
5. Wanneer de stemmen staken, is het voorstel niet aangenomen.
Artikel 25
1. Een stemming over personen geschiedt schriftelijk.
2. De vergadering benoemt een stemcommissie om de stemmingen te leiden en de
uitslag daarvan te bepalen.
3. Personen waarover gestemd wordt kunnen geen zitting nemen in de commissie
die de hen rakende stemming leidt.
Artikel 26
1. Om gekozen te zijn moet een kandidaat meer dan de helft van het aantal
uitgebrachte stemmen hebben gekregen.
2. Bij een stemming tussen twee of meer kandidaten kan een stemgerechtigde een
stem uitbrengen op één kandidaat of blanco stemmen.
3. Wanneer bij de eerste stemming geen van de kandidaten gekozen is, vindt een
tweede stemming plaats tussen de twee kandidaten met het hoogste aantal
stemmen, waarbij de stemgerechtigde zowel een eerste keuze als een tweede
keuze dient aan te geven. Hierbij is er de mogelijkheid tot het uitbrengen van alleen
de eerste keus. Het is hierbij niet meer mogelijk om blanco te stemmen.
Mochten de stemmen voor de eerste keus staken, dan wordt er gekeken naar
stemmen in de tweede keus.
4. Wanneer ook de stemmen bij de tweede keus van de tweede stemming staken,
beslist het lot.
Artikel 27
1. Een stemming over de benoeming van meerdere personen in een orgaan van de
vereniging, kan plaats vinden door middel van een blokstemming.
2. Bij een blokstemming kan een stemgerechtigde een stem uitbrengen op ten
hoogste een aantal kandidaten, gelijk aan het aantal te vervullen plaatsen in het
orgaan. Daarvoor ontvangt iedere stemgerechtigde een stembriefje waarop alle
kandidaten staan vermeld.
3. Het aantal geldig ingevulde stembriefjes geldt als het aantal uitgebrachte
stemmen.
4. Om gekozen te kunnen zijn moet een kandidaat meer dan de helft van het aantal
uitgebrachte stemmen hebben gekregen.
5. Gekozen zijn die kandidaten waarop achtereenvolgens de meeste stemmen zijn
uitgebracht, tot het aantal te vervullen plaatsen is bereikt.
6. Zijn voor de laatste te vervullen plaats op meerdere kandidaten een gelijk aantal
stemmen uitgebracht, dan vindt een tweede stemming plaats tussen die kandidaten.
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7. Zijn na een blokstemming niet alle te vervullen plaatsen vervuld, dan vindt een
tweede stemming plaats tussen de overgebleven kandidaten.
H. Jaarverslag, Verantwoording en Begroting
Artikel 28
Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar.
Artikel 29
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging op zodanige
wijze een administratie te voeren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van
de vereniging kunnen worden gekend.
Artikel 30
1. Het bestuur brengt op een congres binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door het congres, een jaarverslag
uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.
Het bestuur legt tevens 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.
2. Omtrent de getrouwheid van de stukken wordt aan de Kascommissie, de Raad
van Advies en het congres een verklaring overlegd afkomstig van een accountant.
3. Het bestuur legt bovendien binnen drie maanden na afloop van het boekjaar de
balans en de staat van baten en lasten met een toelichting aan de kascommissie
over.
4. En het bestuur legt binnen drie maanden na afloop van het boekjaar een
jaarverslag aan de Raad van Advies over.
Artikel 31
Het bestuur stelt voor aanvang van het boekjaar een begroting op, welke aan de
Raad van Advies wordt overlegd. De begroting wordt ter vaststelling aan het
congres overlegd.
I. Commissie van Beroep
Artikel 32
Een Commissie van Beroep wordt ingesteld, wanneer beroep wordt aangetekend
tegen een besluit waartegen volgens deze statuten of het huishoudelijk reglement
beroep open staat hij een Commissie van Beroep.
Artikel 33
Een Commissie van Beroep wordt door het congres benoemd voor een periode van
twee jaar.
Artikel 34
1. Een Commissie van Beroep neemt een besluit na voldoende hoor en wederhoor.
2. Tenzij deze statuten of het huishoudelijk reglement anders bepalen, staat tegen
een besluit van een Commissie van Beroep geen beroep open, onverminderd de
gang naar de rechter.
J. Reglementen
Artikel 35
1. Het congres stelt een huishoudelijk reglement vast.
2. In het huishoudelijk reglement wordt opgenomen wat volgens deze statuten nader
geregeld moet worden en kunnen voorts bepalingen worden opgenomen waarin
deze statuten niet voorzien, zoals de instelling en inrichting van een Kascommissie
en een Raad van Advies.
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3. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met
de wet of deze statuten.
4. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt door het congres
genomen bij een twee/derde meerderheid van stemmen.
5. De strekking van een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement moet
bij de oproep voor de vergadering waarin het wordt behandeld worden gevoegd. De
volledige tekst dient minimaal twee weken voor het congres verkrijgbaar te zijn bij
het secretariaat.
6. Een wijziging in het huishoudelijk reglement is onmiddellijk van kracht.
Artikel 36
1. Het congres kan afzonderlijke reglementen vaststellen betreffende onderwerpen
of organen die een nadere regeling behoeven.
2. Reglementen zoals omschreven in het eerste lid mogen geen bepalingen
bevatten die in strijd zijn met de wet, deze statuten of het huishoudelijk reglement.
K. Wijziging Statuten
Artikel 37
1. In deze statuten kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van
een congres, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar een wijziging
van deze statuten zal worden voorgesteld.
2. De tekst van een voorstel tot wijziging van deze statuten moet bij de oproep voor
de vergadering waarin het wordt behandeld worden gevoegd.
3. Een besluit tot wijziging van deze statuten wordt genomen door het congres waar
ten minste twintig leden aanwezig zijn met tenminste twee/derde meerderheid van
stemmen.
4. Een wijziging van deze statuten treedt niet in werking voordat daarvan een
notariële akte is opgemaakt.
L. Ontbinding
Artikel 38
1. De vereniging kan niet worden ontbonden dan door een besluit van een congres,
waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar ontbinding van de vereniging
zal worden voorgesteld.
2. De oproep voor het congres waarin een voorstel tot ontbinding van de vereniging
wordt behandeld geschiedt ten minste vier weken voor de vergadering.
3. Een besluit tot ontbinding van de vereniging wordt genomen door het congres
waar tenminste een tiende van de leden aanwezig is met tenminste drie/vierde
meerderheid van stemmen.
4. Vereffening van het vermogen geschiedt door het bestuur of door vereffenaars
die door het congres zijn aangewezen.
5. De bestemming van een eventueel overschot van het vermogen van de
ontbonden vereniging wordt bepaald door een besluit van het congres.

