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Zaaknummer: 35320 
 
Vandaag, twee maart tweeduizend tweeëntwintig, verschenen voor mij, Meester  ------  
Hendrik Jan de Jong, notaris met de plaats van vestiging de gemeente Schagen,  --------  
kantoorhoudende aan de Herenstraat 7a te Schagen: -------------------------------------------  
1. de heer Johan Lodewijk Bouterse, geboren in de gemeente Haarlem op  -------------  

achtentwintig juli negentienhonderdachtenveertig, wonende te Schagen,  ----------  
Hofstraat 54 (postcode 1741 CD), (legitimatie: een geldig Nederlands paspoort  ---  
met nummer NXP65HC16); -----------------------------------------------------------------------  

2. de heer Cornelis Wilhelmus de Wit, geboren in de gemeente Zijpe op  ----------------  
eenentwintig augustus negentienhonderdnegenenvijftig, wonende te 't Zand,  ----  
Kanaalkade 63 (postcode 1756 AD), (legitimatie: een geldig Nederlands paspoort   
met nummer NS6534F17); ------------------------------------------------------------------------  

te dezen handelende als voorzitter en bestuurslid van de vereniging genaamd  ----------  
Ondernemers Federatie Schagen, opgericht op twee oktober tweeduizend dertien,  ----  
gevestigd te Schagen, feitelijk gevestigd te Schagen, Hofstraat 54 (postcode 1741 CD),   
ingeschreven op acht oktober tweeduizend dertien in het handelsregister van de  ------  
Kamer van Koophandel onder nummer 58943811 en als zodanig bevoegd de  ------------  
vereniging rechtsgeldig te vertegenwoordigen op grond van het bepaalde in artikel 14   
van de statuten, hierna Ondernemers Federatie Schagen te noemen: de vereniging. ---  
De verschenen personen verklaren dat genoemde, door hen vertegenwoordigde  ------  
vereniging, bij besluit van de algemene vergadering van vier november tweeduizend  --  
eenentwintig heeft besloten de statuten te wijzigen en deze geheel gewijzigd opnieuw  
vast te stellen en in een notariële akte vast te leggen, volgens de hierna volgende tekst  
en dat tevens is voldaan aan de door de huidige statuten vereiste formaliteiten voor  --  
statutenwijziging zoals vermeld in artikel 28 van deze statuten. -------------------------------  
Van de gemelde besluiten blijkt uit een gewaarmerkt uittreksel uit de notulen van  -----  
gemelde vergadering, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht. -------------------------  
De als gemeld door de algemene vergadering vastgestelde statuten luiden als volgt: ---  
Naam, zetel, duur ------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
De vereniging draagt de naam: Ondernemers Federatie Schagen. ---------------------------------  
Handelend onder de verkorte naam: OFS. --------------------------------------------------------------  
Zij wordt in de statuten genoemd: ‘de federatie’. -----------------------------------------------------  
De federatie heeft haar zetel te: Schagen.---------------------------------------------------------------  
Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. --------------------------------------------------------------------  
Begripsbepalingen -----------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
In de statuten wordt verstaan onder: ----------------------------------------------------------------  
a. Federatie: de bij deze akte op te richten vereniging genaamd: Ondernemers  ------  

Federatie Schagen; ----------------------------------------------------------------------------------  
b. Algemene ledenvergadering: het orgaan van de federatie dat met de naam  --------  
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algemene vergadering wordt aangeduid in titel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk  ---  
Wetboek; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

c. Jaarvergadering; de algemene ledenvergadering zoals genoemd in artikel 21 lid 2;  
d. Lid: de volledig rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging die deelneemt aan de  

federatie; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
e. Erelid: natuurlijke personen zoals genoemd in artikel 7 lid 8; ----------------------------  
f. Aangesloten ondernemer: de individuele ondernemer (rechtspersoon of  -----------  

natuurlijk persoon) die in persoon is aangesloten bij een lid van de federatie; ------  
g. Secretaris: het bestuurslid met de titel van secretaris en/of de persoon die als  ----  

secretaris buiten het bestuur om is aangesteld door en voor rekening van de  ------  
federatie; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

h. Sectorcommissie: de commissie die is ingesteld voor behartiging binnen de --------  
federatie van de specifieke belangen van één van de navolgende vijf sectoren: ----  

 - de sector industrie/bedrijven; -------------------------------------------------------------  
 - de sector horeca; -----------------------------------------------------------------------------  
 - de sector agribusiness; ----------------------------------------------------------------------  
 - de sector recreatie en toerisme; en ------------------------------------------------------  
 - de sector detailhandel; ----------------------------------------------------------------------  
i. Belangengebied: territoriaal gebied zoals te eniger tijd exclusief voor de federatie  

door de algemene ledenvergadering van de vereniging Ondernemers Federatie  --  
Schagen vastgesteld; -------------------------------------------------------------------------------  

j. Schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander  -----------  
gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift  -  
kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende  ----------  
zekerheid kan worden vastgesteld. -------------------------------------------------------------  

Doel en werkwijze -----------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De Ondernemersfederatie Schagen heeft ten doel het behartigen van de  -----------  

ondernemersbelangen van de ondernemers in de gemeente Schagen, alsmede al   
hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings  ---------  
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.-----------------------------------------------  

2. De federatie tracht haar doelstellingen te bereiken door: ------------------------------------  
 a. het houden van vergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten voor de leden,  --  

alsmede het verzorgen van informatiemateriaal voor- en het verstrekken van  --  
informatie aan de leden, onder meer door het bijhouden van een website, het  
uitgeven van een nieuwsbrief; -------------------------------------------------------------  

 b. te streven naar regelingen en andere overheidsmaatregelen, waardoor de  ------  
belangen van de ondernemers worden gewaarborgd en mogelijk bevorderd; ---  

 c. de promotie van ondernemers binnen het belangengebied; --------------------------  
 d. het in stand houden en verbeteren van de in het belangengebied aanwezige  ---  

(openbare) voorzieningen die aan de uitoefening van een onderneming zoveel   
mogelijk kansen bieden; ------------------------------------------------------------------------  
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 e het plegen van periodiek overleg met vertegenwoordigers van  ------------------  
overheidslichamen over elke van belang zijnde ontwikkeling in het  -------------  
belangengebied; ------------------------------------------------------------------------------  

 f het plegen van periodiek overleg met het managementteam en de  ------------  
ondernemersfunctionaris(sen) van de gemeente(s) in het belangengebied; ---  

 g. het daar waar nodig bijwonen van raads- en commissievergaderingen; --------  
 h. alle overige wettige middelen welke de doelstellingen van de federatie  -------  

kunnen bevorderen. --------------------------------------------------------------------------  
Boekjaar  
Artikel 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar. ----------------------------  
Organen ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
De federatie kent de volgende organen: -------------------------------------------------------------  
1. de algemene ledenvergadering; -----------------------------------------------------------------  
2. het bestuur; ------------------------------------------------------------------------------------------  
3. de sectorcommissie industrie/bedrijven; ------------------------------------------------------  
4. de sectorcommissie horeca; ----------------------------------------------------------------------  
5. de sectorcommissie agribusiness; ---------------------------------------------------------------  
6. de sectorcommissie recreatie en toerisme; ---------------------------------------------------  
7. de sectorcommissie detailhandel; ---------------------------------------------------------------  
8. de kascommissie; ------------------------------------------------------------------------------------  
9. de continuïteitscommissie; -----------------------------------------------------------------------  
Indien gewenst kan het bestuur andere commissies instellen, waaronder de in artikel  -  
19 bedoelde arbitragecommissie. ---------------------------------------------------------------------  
Leden en Ereleden -----------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
De federatie kent: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
a. leden; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b. buitengewone leden;-----------------------------------------------------------------------------------  
c. ereleden. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Leden en Lidmaatschap -----------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Leden van de federatie kunnen slechts zijn ondernemersverenigingen die zijn  --------  

ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en gevestigd zijn   
binnen het belangengebied van de federatie en die als zodanig overeenkomstig het   
bepaalde in lid 5 van dit artikel zijn toegelaten. -------------------------------------------------  

2. Buitengewoon lid van de federatie kunnen zijn organisaties, niet zijnde  -------------  
ondernemersverenigingen, die blijkens statutaire doelstellingen en door hen  -----  
ontwikkelde activiteiten naar het oordeel van het bestuur representatief zijn voor  
de behartiging van de belangen van ondernemers in het belangengebied en die  --  
als zodanig overeenkomstig het bepaalde in lid 5 van dit artikel zijn toegelaten. ---  
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3. Waar in deze statuten wordt gesproken over leden en lidmaatschap worden  ------  
daaronder tevens begrepen buitengewone leden en het buitengewoon  ------------  
lidmaatschap, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld. ---------------------------------  

4. De aanmelding voor het lidmaatschap, dan wel het buitengewoon lidmaatschap  -  
dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur zulks volgens regelen in het  ---------  
huishoudelijk reglement te stellen. -------------------------------------------------------------  

5. Het bestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap binnen drie maanden na  -  
ontvangst van de schriftelijke aanmelding. Het bestuur geeft van een beslissing  ------  
omtrent de toelating schriftelijk kennis aan de aanvrager. -----------------------------------  

6. Bij niet-toelating tot het lidmaatschap door het bestuur wordt (worden) schriftelijk  -  
de reden(en) vermeld welke tot weigering van de toelating heeft (hebben) geleid en   
de mogelijkheid vermeld van beroep tegen deze beslissing. De aanvrager kan binnen  
drie maanden na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de weigering  -------  
schriftelijk in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering, welke beslist omtrent   
het ingestelde beroep in de eerstvolgende vergadering, nadat tenminste twee  -------  
maanden zijn verlopen na ontvangst door het bestuur van het beroepsschrift. De  ---  
algemene ledenvergadering kan dan alsnog tot toelating besluiten. Het bestuur van   
de aanvrager wordt in die vergadering gehoord. De aanvrager wordt zo spoedig  -----  
mogelijk schriftelijk in kennis gesteld van het besluit van die vergadering. ---------------  

7. Het bestuur maakt de toetreding van een nieuw lid aan de leden bekend. --------------  
8. Ereleden zijn natuurlijke personen, die daartoe op voorstel van het bestuur door de   

algemene ledenvergadering zijn benoemd vanwege hun buitengewone verdiensten   
voor de federatie en/of de ondernemers binnen het belangengebied in het  -----------  
algemeen. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Ereleden hebben het recht de algemene ledenvergaderingen en andere  ---------------  
bijeenkomsten van de federatie bij te wonen; zij hebben geen stemrecht. Ereleden  -  
zijn vrijgesteld van financiële verplichtingen jegens de federatie. ---------------------------  

Aanvang en einde van het lidmaatschap --------------------------------------------------------------  
Artikel 8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het lidmaatschap van de federatie vangt aan op de datum waarop het bestuur of de  

algemene ledenvergadering tot de toelating van de aanvrager heeft besloten. --------  
2. Het lidmaatschap eindigt: -----------------------------------------------------------------------------  
 a. doordat het lid ophoudt te bestaan; ---------------------------------------------------------  
 b. door schriftelijke opzegging door het lid; ---------------------------------------------------  
 c. door schriftelijke opzegging namens de federatie; ---------------------------------------  
 d. door ontzetting uit het lidmaatschap met onmiddellijke ingang; ---------------------  
 e. door overlijden van het erelid. ----------------------------------------------------------------  
3. Bij opzegging door een lid dient te worden overgelegd een recent uittreksel uit het  -  

Handelsregister van de Kamer van Koophandel, en een door het bestuur van dat lid   
gewaarmerkt exemplaar van de notulen van de algemene ledenvergadering van dat   
lid waarin aan het bestuur van dat lid goedkeuring is verleend om het lidmaatschap   
van de federatie te beëindigen. ---------------------------------------------------------------------  
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4. Opzegging van het lidmaatschap namens de federatie kan geschieden wanneer  --  
een lid zijn verplichtingen jegens de federatie niet, niet tijdig of niet volledig  ------  
nakomt; wanneer een lid failliet wordt verklaard alsook wanneer redelijkerwijs  ---  
van de federatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap van het betrokken lid   
voort te zetten. --------------------------------------------------------------------------------------  

5. Opzegging door een lid of namens de federatie kan slechts geschieden tegen de  -----  
datum van eenendertig december van enig jaar en met inachtneming van een  -------  
opzeggingstermijn van ten minste zes maanden. Het lidmaatschap kan onmiddellijk   
worden beëindigd indien van een lid of van de federatie redelijkerwijs niet gevergd  -  
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Een opzegging in strijd met het  --  
bepaalde in dit lid, doet het lidmaatschap eindigen op eenendertig december van  ---  
het jaar volgende op het jaar waarin is opgezegd. Opzegging namens de federatie  ---  
geschiedt door het bestuur. --------------------------------------------------------------------------  

6. Ontzetting uit het lidmaatschap van de federatie kan uitsluitend worden  ---------------  
uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk  ---  
reglement of besluiten van de federatie, of de federatie op onredelijke wijze  --------  
benadeelt. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. ----------------------------  
8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de federatie en van een  

besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand  --  
na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit, schriftelijk beroep open op de   
algemene ledenvergadering. Het betrokken lid wordt daartoe ten spoedigste  ---------  
schriftelijk van het besluit in kennis gesteld, met opgave van redenen en onder  ------  
vermelding van de mogelijkheid van beroep daartegen. Indien beroep wordt  --------  
ingesteld is dat beroep onderhevig aan een advies van de in artikel 19 genoemde   
arbitragecommissie, met inachtneming van het aldaar bepaalde. Gedurende de  --  
beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken lid geschorst. -----------------  

9. De algemene ledenvergadering beslist in hoogste instantie omtrent het ingestelde  --  
beroep in de eerstvolgende vergadering nadat ten minste twee maanden zijn  --------  
verlopen na ontvangst door het bestuur van het beroepsschrift. Het bestuur van het   
betrokken lid wordt in die vergadering gehoord. Het betrokken lid wordt zo spoedig   
mogelijk schriftelijk in kennis gesteld van het besluit van die vergadering. ---------------  

10. Het bestuur kan alvorens een besluit te nemen tot opzegging van, of ontzetting uit  -  
het lidmaatschap, het betrokken lid schorsen voor een periode welke ten hoogste  --  
drie maanden kan belopen. --------------------------------------------------------------------------  

 De schorsing eindigt van rechtswege wanneer het bestuur niet vóór het einde van  --  
de schorsingsperiode een besluit heeft genomen, hetzij tot opzegging van het  --------  
lidmaatschap van het betrokken lid of tot ontzetting van dat lid uit zijn lidmaatschap,  
hetzij tot beëindiging van de schorsing. Het betrokken lid ontvangt omtrent zijn  ------  
schorsing een schriftelijke mededeling, vermeldende de periode gedurende welke  --  
hij is geschorst, de redenen welke tot zijn schorsing hebben geleid, alsmede de  ------  
mededeling dat het bestuur zal overgaan tot opzegging van zijn lidmaatschap of  -----  
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ontzetting uit zijn lidmaatschap wanneer het betrokken lid niet alsnog voor het  ------  
einde van de schorsingsperiode volledig aan zijn verplichtingen jegens de federatie  -  
heeft voldaan of wanneer het betrokken lid gedurende de schorsingsperiode dan  ---  
wel daarna de overtreding(en) of handeling(en) in strijd met de statuten, het  ---------  
huishoudelijk reglement of de besluiten van de federatie herhaalt of de  ----------------  
overtredingen, opgenomen in het huishoudelijk reglement van de federatie door  ---  
zijn leden laat herhalen. -------------------------------------------------------------------------------  

11. Tijdens de schorsing als vermeld in lid 8 en lid 10 van dit artikel kunnen door het lid  -  
geen lidmaatschapsrechten worden uitgeoefend en kan door de leden van het  ------  
geschorste lid geen gebruik worden gemaakt van de door de federatie verschafte  ---  
faciliteiten voor zover die ter beschikking staan van leden.-----------------------------------  

Rechten en verplichtingen van de leden  -------------------------------------------------------------  
Artikel 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het lidmaatschap van de federatie geeft de leden het recht: --------------------------------  
 a. deel te nemen aan de algemene ledenvergaderingen, daarin het woord te  ------  

voeren en het stemrecht uit te oefenen; ---------------------------------------------------  
 b. gebruik te maken, respectievelijk door hun leden te laten maken van alle door  -  

de federatie geboden faciliteiten ten behoeve van ondernemers in het -----------  
belangengebied, neergelegd in de statuten, het huishoudelijk reglement en/of   
besluiten van de federatie; ---------------------------------------------------------------------  

 c. deel te nemen aan en door hun leden deel te laten nemen aan door de  ----------  
federatie, al dan niet in samenwerking met anderen georganiseerde activi -------  
teiten. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

2. De leden zijn verplicht: ---------------------------------------------------------------------------------  
 a. de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de federatie na te  

leven; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 b. zich ten opzichte van elkaar naar redelijkheid en billijkheid te gedragen; ----------  
 c. statuten te bezitten die niet in strijd zijn met de federatieve statuten en/of  --  

belangen; ---------------------------------------------------------------------------------------  
 d. een voorstel tot wijziging van de statuten aan de federatie over te leggen ter  ---  

toetsing aan de statuten van de federatie. Eventuele strijdigheden worden  -----  
alsdan ter kennis gebracht van het lid; ------------------------------------------------------  

 e. de jaarlijkse contributie te voldoen op de daarvoor in de statuten en het  ---------  
huishoudelijk reglement vastgestelde wijze en tijdstippen; ----------------------------  

 f. het bestuur van de federatie uit te nodigen hun algemene  -----------------------  
ledenvergadering(en) bij te wonen en de aan de orde zijnde stukken toe te --  
zenden; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 g. de federatie schriftelijk op de hoogte te stellen van mutaties in het bestuur van   
een lid alsmede van andere, voor de federatie van belang zijnde gegevens,  -----  
zoals in het huishoudelijk reglement nader geregeld; -----------------------------------  

 h. zich te onthouden van het begaan van de in het huishoudelijk reglement  --------  
opgenomen overtredingen, respectievelijk te bevorderen dat hun leden geen --  
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overtredingen begaan en zich houden aan het federatief vastgestelde beleid. ---  
3. Een lid kan de toepasselijkheid te zijnen opzichte van een besluit van het bestuur of   

van de algemene ledenvergadering, waarbij de rechten en verplichtingen voor de  ---  
leden van geldelijke aard zijn gewijzigd, door opzegging van zijn lidmaatschap niet  --  
uitsluiten. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bestuur; benoeming van bestuursleden --------------------------------------------------------------  
Artikel 10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De federatie wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit zes natuurlijke  ---------  

personen. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Bestuurders moeten zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang  ---  

van de vereniging ---------------------------------------------------------------------------------------  
2. Het bestuur zal te allen tijde moeten worden gevormd uit vijf aangesloten  ---------  

ondernemers die elk afkomstig dienen te zijn uit één van de navolgende  -----------  
sectoren, te weten: ---------------------------------------------------------------------------------  

 - één bestuurder uit de sector industrie/bedrijven; ------------------------------------  
 - één bestuurder uit de sector detailhandel; ---------------------------------------------  
 - één bestuurder uit de sector recreatie en toerisme; ---------------------------------  
 - één bestuurder uit de sector horeca; ----------------------------------------------------  
 - één bestuurder uit de sector agribusiness; ---------------------------------------------  
 alsmede uit een onafhankelijk voorzitter die buiten de leden dan wel aangesloten  

ondernemers om wordt benoemd. -------------------------------------------------------------  
 Bestuursleden worden op voordracht benoemd door de algemene  -------------------  

ledenvergadering uit meerderjarige natuurlijke personen. -------------------------------  
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een niet-bindende voordracht  ----  

welke voor elke vacature wordt opgemaakt door het bestuur. Eveneens kan een  --  
zodanige voordracht worden opgemaakt door minimaal drie leden. Een voordracht   
behoeft voor elke vacature slechts één naam te bevatten. -----------------------------------  

4. De voordracht(en) van het bestuur wordt (worden) bij de oproeping voor de  ---------  
vergadering waarin de benoeming van bestuursleden aan de orde komt,  ---------------  
medegedeeld. De voordracht(en) van de leden dient (dienen) uiterlijk zes weken  ----  
vóór de dag der vergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend, vergezeld  --  
van een bereidverklaring van de voorgedragen kandidaat om bij zijn benoeming tot   
bestuurslid die functie te aanvaarden. De voordracht(en) van de leden wordt  ---------  
(worden) in de agenda voor de desbetreffende vergadering vermeld. --------------------  

5. De benoeming van een bestuurslid vindt plaats uit de opgemaakte voordracht(en).  -  
De algemene ledenvergadering kan echter met ten minste twee derde van de  -------  
uitgebrachte stemmen een bestuurslid benoemen buiten de opgemaakte  -------------  
voordracht(en) om met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 2 van deze  --  
statuten. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Bij ontstentenis zal een bestuurder vertegenwoordigd worden door de persoon die   
als voorzitter dan wel bij diens ontstentenis als vicevoorzitter optreedt bij de  ---------  
sectorcommissie waarin het betreffende bestuurslid zitting heeft. Aan dit  --------------  
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plaatsvervangende bestuurslid komen in dat geval dezelfde rechten en plichten toe   
als aan het zittende bestuurslid. ---------------------------------------------------------------------  

7. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij een  ---  
continuïteitscommissie, bestaande uit twee door de ledenvergadering uitsluitend  ---  
daarvoor te benoemen personen, of de door deze commissie aan te wijzen  -----------  
personen. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen  -  
personen met een bestuurder gelijkgesteld. -----------------------------------------------------  

 De continuïteitscommissie zal in functie blijven tot het moment dat de algemene  ----  
ledenvergadering een nieuw bestuur heeft aangesteld. --------------------------------------  

Einde bestuurslidmaatschap; schorsing; bestuur een wettig college ---------------------------  
Artikel 11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Een lid van het bestuur kan, ook al is het lid voor bepaalde tijd benoemd, te allen  ----  

tijde door de algemene ledenvergadering op een met redenen omkleed voorstel van  
het bestuur of op een met redenen omkleed voorstel van tenminste drie leden met   
onmiddellijke ingang worden geschorst of ontslagen. -----------------------------------------  

2. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ------  
ontslag of tot opheffing van de schorsing eindigt door het verloop van die termijn.  --  
Een besluit tot ontslag of schorsing behoeft ten minste twee derde van de geldig  ----  
uitgebrachte stemmen. --------------------------------------------------------------------------------  

 Tijdens de schorsing kan de betrokkene zijn bestuursfunctie niet uitoefenen. ----------  
3. Elk jaar aan het einde van de jaarvergadering als bedoeld in artikel 21 lid 2 treedt ten  

minste eenderde van het aantal bestuursleden af volgens een zodanig door het  -----  
bestuur op te maken rooster van aftreden, dat elk bestuurslid uiterlijk aftreedt aan  -  
het einde van de jaarvergadering gehouden in het derde jaar, volgende op het jaar  -  
in de loop waarvan hij werd benoemd. Een volgens rooster aftredend bestuurslid is   
meteen herbenoembaar. Het bestuurslid dat in een tussentijdse vacature wordt  ----  
benoemd neemt op het rooster van aftreden de plaats  van zijn voorganger in. -------  

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: --------------------------------------------------------  
 a. door bedanken; -----------------------------------------------------------------------------------  
 b. door overlijden; -----------------------------------------------------------------------------------  
 c. door ontslag door de algemene ledenvergadering. --------------------------------------  
 In het geval genoemd onder a, treedt het betrokken bestuurslid af aan het einde van  

de eerste bestuursvergadering, volgend op de omstandigheid welke tot zijn aftreden  
heeft geleid. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Indien het aantal bestuursleden te eniger tijd daalt beneden het minimum aantal als  
bedoeld in artikel 10 lid 1, blijft het bestuur niettemin een wettig college vormen  ----  
uiterlijk tot de afloop van de eerstvolgende algemene ledenvergadering, gehouden  -  
nadat genoemde situatie is ontstaan en nadien ten minste twee maanden zijn  -------  
verlopen, door welke vergadering in de bestaande vacature(s) wordt voorzien.  -------  
Wanneer door de betreffende algemene ledenvergadering niet zodanig in de  --------  
vacature(s) wordt voorzien dat het bestuur wederom uit ten minste drie  ---------------  
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bestuursleden bestaat, is elk lid bevoegd de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar  -  
te verzoeken, om met inachtneming van de statuten, een zodanig aantal  --------------  
bestuursleden te benoemen dat het bestuur wederom uit ten minste drie  -------------  
bestuursleden bestaat. --------------------------------------------------------------------------------  

Bestuursfuncties; bestuursvergaderingen; besluitvorming door het bestuur-----------------  
Artikel 12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De voorzitter wordt in functie benoemd op vorenstaande wijze. ---------------------------  
 De bestuursleden wijzen uit hun midden een secretaris en penningmeester aan. -----  
 De secretaris kan zich laten bijstaan door een uitsluitend voor die functie en voor  ---  

rekening van de federatie aangestelde persoon, die zelf geen onderdeel uitmaakt  ---  
van het bestuur en in het bestuur ook geen stemrecht kan uitoefenen. De door die  -  
persoon uitgeoefende werkzaamheden vinden plaats onder verantwoordelijkheid  --  
van de secretaris. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 Overigens verdelen de bestuursleden de werkzaamheden van het bestuur in  ---------  
onderling overleg met inachtneming van de taken die specifiek zijn toegekend aan  --  
de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. --------------------------------------------  

2. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of een ander bestuurslid dit wenselijk  
acht, doch ten minste tienmaal per jaar. De oproeping voor een  --------------------------  
bestuursvergadering geschiedt schriftelijk, op een termijn van ten minste tien dagen  
onder vermelding van de agenda en onder toevoeging van de bij de agenda  ----------  
behorende bijlagen. ------------------------------------------------------------------------------------  

 Op een bestuursvergadering is het bepaalde in de artikel 23 lid 4 en volgende van  ---  
overeenkomstige toepassing. ------------------------------------------------------------------------  

 Voor elke bestuursvergadering dienen naast het bestuur te worden uitgenodigd de  -  
in elk van de sectorcommissies aanwezige voorzitter, dan wel bij diens ontbreken  ---  
vicevoorzitter. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 Indien de voorzitter of de vicevoorzitter afwezig is zal voor de vergadering tevens de   
binnen de commissie aangewezen plaatsvervangend vicevoorzitter worden  -----------  
opgeroepen voor de bestuursvergadering. -------------------------------------------------------  

 Deze personen  hebben in de bestuursvergadering een adviserende stem. -------------  
 Het stemrecht komt aan de aanwezige vicevoorzitter van een commissie  slechts toe  

indien deze optreedt als plaatsvervanger van een zittend bestuurslid als bedoeld in  -  
artikel 10 lid 6. De plaatsvervangend vicevoorzitter kan uitsluitend de stem van het  -  
bestuurslid uitbrengen indien zowel de voorzitter als de vicevoorzitter van de  --------  
commissie afwezig zijn. --------------------------------------------------------------------------------  

3. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid  
door degene, die daartoe door het bestuur wordt aangewezen. Bestuursleden  -------  
kunnen staande de vergadering agendapunten inbrengen mits met toestemming  ---  
van de voorzitter van de vergadering of de meerderheid van de aanwezige  ------------  
bestuursleden. -------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Ieder bestuurslid brengt ter vergadering één stem uit. Bestuursleden kunnen zich ter  
vergadering niet laten vertegenwoordigen anders dan door de persoon als bedoeld   
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in artikel 10 lid 6. ----------------------------------------------------------------------------------------  
5. Geldige besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Alle   

stemmingen geschieden mondeling. Bij staken van de stemmen wordt het voorstel  -  
geacht niet te zijn aangenomen. --------------------------------------------------------------------  

6. Een unanieme schriftelijke verklaring van de gezamenlijk fungerende bestuursleden   
heeft dezelfde rechtskracht als een besluit, hetwelk op geldige wijze werd genomen   
in een vergadering van het bestuur, mits bij de totstandkoming van het besluit de  ---  
vicevoorzitter van elk van de sectorcommissies is geraadpleegd.  --------------------------  

 Een zodanige verklaring wordt bewaard bij de notulen. ---------------------------------------  
7. Van het in een bestuursvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de  

secretaris en bij diens afwezigheid door degene die daartoe door de voorzitter van  -  
de vergadering wordt aangewezen, welke persoon geen bestuurslid behoeft te zijn.   
De notulen worden in de volgende vergadering door het bestuur vastgesteld en  -----  
ondertekend, door de dan fungerende voorzitter en secretaris. ----------------------------  

8. Overige regelingen inzake de bestuursvergaderingen worden door het bestuur in   
onderling overleg vastgesteld. -------------------------------------------------------------------  

9. Als er sprake is van een bestuurder met een tegenstrijdig belang dan zal deze zich  
van stemming over een bestuursbesluit moeten onthouden. In het geval alle  ------  
bestuurders een tegenstrijdig belang hebben, zal het betreffende besluit  -----------  
genomen moeten worden door de algemene ledenvergadering. -----------------------  

Bestuurstaak en bestuursbevoegdheid; dagelijks bestuur ----------------------------------------  
Artikel 13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Behoudens de beperkingen volgens de wet en de statuten is het bestuur belast met   

het besturen van de federatie, waaronder begrepen het uitvoeren van de besluiten   
van de algemene ledenvergadering. ---------------------------------------------------------------  

2. Het bestuur is bevoegd: -------------------------------------------------------------------------------  
 a. na voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, tot het  ------  

sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van  -----  
registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de  -----  
federatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een  --  
derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde   
verbindt; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 b. ten behoeve van de leden rechten te bedingen en voor hen verplichtingen te  --  
laten aangaan; -------------------------------------------------------------------------------------  

 c. tot het benoemen en ontslaan van de leden van de commissies en werk ---------  
groepen als bedoeld in artikel 15 lid 1b, lid 3 en lid 4. -----------------------------------  

3. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur, behoudt het bestuur zijn  --------  
bevoegdheden. In geval van een vacature in het bestuur rust op de resterende  ---  
bestuursleden de plicht om zo spoedig te zorgen voor benoeming van een nieuw   
bestuurslid. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Vertegenwoordiging ---------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 14 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1. De federatie wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, dan wel  
door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur waaronder te allen tijde  --  
de voorzitter. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

2. De federatie kan aan de penningmeester volmacht verlenen om binnen bepaalde  ---  
grenzen zelfstandig te beschikken over de geldmiddelen van de federatie een en  ----  
ander nader te regelen in het huishoudelijk reglement. ---------------------------------------  

Commissies --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De federatie kent een kascommissie, een continuïteitscommissie en vijf  ----------------  

sectorcommissies, alsmede zodanige andere commissies als door het bestuur  --------  

noodzakelijk of wenselijk wordt geacht, waaronder onder andere te begrijpen de   

kascommissie en de arbitragecommissie als bedoel in artikel 18 respectievelijk  

artikel 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Tenzij daarvan bij deze statuten wordt afgeweken werken de commissies onder de  -  

verantwoordelijkheid van het bestuur. ------------------------------------------------------------  
2. De samenstelling, de wijze van benoeming, de taken en bevoegdheden van de  -------  

kascommissie zijn geregeld in artikel 18. De kascommissie werkt onafhankelijk van  --  
het bestuur. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

3. De samenstelling, de wijze van benoeming, de wijze van vergaderen en de taken en   
bevoegdheden van de arbitragecommissie zijn geregeld in artikel 19 en de  ------------  
samenstelling, de wijze van benoeming, de wijze van vergaderen en de taken en  ----  
bevoegdheden van de sectorcommissies zijn geregeld in artikel 20. -----------------------  

4. Bij het instellen van een commissie gelden de volgende bepalingen: ----------------------  
 a. Het voorstel tot instelling van een commissie bevat de hoofdlijnen van de  -------  

taakomschrijving, bevoegdheden en de werkwijze van die commissie;-------------  
 b. Na de instelling van de commissie worden taakomschrijving, bevoegdheden,  ---  

werkwijze en al hetgeen nadere regeling behoeft, opgenomen in het  -------------  
huishoudelijk reglement; -----------------------------------------------------------------------  

 c. De leden van een commissie worden benoemd en ontslagen door het bestuur.  
Geldmiddelen -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De geldmiddelen van de federatie omvatten:----------------------------------------------------  
 a. subsidies en andere overheidsbijdragen; ---------------------------------------------------  
 b. de opbrengst van activiteiten van de federatie;-------------------------------------------  
 c. een eventuele contributie van de leden; ---------------------------------------------------  
 d. alle overige wettig verworven baten. --------------------------------------------------------  
2. Jaarlijks wordt op basis van de vast te stellen begroting door de algemene  -------------  

ledenvergadering vastgesteld of er een contributie door de leden dient te worden  --  
voldaan en zoja, hoe groot dit bedrag zal zijn.  --------------------------------------------------  

3. Het tijdstip en de wijze waarop de contributie moet worden voldaan wordt nader  ---  
geregeld in het huishoudelijk reglement. ---------------------------------------------------------  

4. Wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd in de loop van een verenigingsjaar is de   
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contributie over dat jaar voor het geheel verschuldigd. Het bestuur kan terzake  ------  
ontheffing verlenen op grond van bijzondere omstandigheden. ----------------------------  

5. Erfstellingen zullen niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving  -----  
worden aanvaard. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Jaarverslag; rekening en verantwoording -------------------------------------------------------------  
Artikel 17 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de federatie zodanig  ---------  

aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde de rechten en de verplichtingen   
van de federatie kunnen worden gekend. --------------------------------------------------------  

2. Op de jaarvergadering als bedoeld in artikel 21 lid 2, brengt het bestuur zijn  -----------  
jaarverslag over het afgelopen verenigingsjaar uit en doet het bestuur, onder  ---------  
overlegging van een balans en een staat van ontvangsten en uitgaven, - de  ------------  
jaarrekening -, rekening en verantwoording over zijn in dat verenigingsjaar gevoerd   
bestuur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Goedkeuring van die rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge  --  
voor zijn bestuurswerkzaamheden gedurende dat verenigingsjaar voor zover die  ----  
werkzaamheden uit de overgelegde stukken blijken. ------------------------------------------  

Kascommissie ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 18 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. a. De algemene vergadering kan een kascommissie benoemen, bestaande uit  -  

minimaal twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur noch  --  
van enige andere commissie. --------------------------------------------------------------  

 b. De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens een  
op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar.  

 c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en  --  
brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. --------  

2. De samenstelling, benoemingsprocedure, bevoegdheden en de werkwijze van de   
in dit artikel bedoelde commissie kunnen in het huishoudelijk reglement nader  ---  
worden geregeld.------------------------------------------------------------------------------------  

3. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle  ---  
door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de  --  
waarden te tonen en inzage van de boeken en de bescheiden van de vereniging  -  
te geven.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Indien er geen kascommissie is aangesteld dan zal het onderzoek van de balans  --  
en de staat van baten en lasten plaatsvinden door een door het bestuur aan te  ---  
wijzen accountant die hiervoor een samenstellingsverklaring dient af te geven. ----  

Arbitragecommissie ---------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De algemene ledenvergadering kan een arbitragecommissie benoemen die tot  ---  

taak heeft het op verzoek van de algemene ledenvergadering bij wijze van  ---------  
bindend advies, beslechten van geschillen tussen de federatie, of één of meer  ----  
van haar organen en/of één of meer leden, dan wel leden onderling. Het bindend  
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advies kan mede omvatten het opleggen van geldelijke sancties tot maximaal het   
bedrag van het geldelijk voordeel dat ten onrechte is verkregen door de  ------------  
handeling welke door de arbitragecommissie onrechtmatig is verklaard. -------------  

 De opgelegde geldelijke sanctie is direct invorderbaar na de betekening van de  ---  
uitspraak van de arbitragecommissie. Het advies als bedoeld in artikel 8 lid 8  ------  
inzake de ontzetting uit het lidmaatschap zal geen bindend advies als  ---------------  
vorenbedoeld zijn. Bestuursleden en bestuursleden van leden kunnen geen  -------  
zitting hebben in deze commissie. --------------------------------------------------------------  

2. De samenstelling, benoemingsprocedure, bevoegdheden en de werkwijze van de   
in dit artikel bedoelde commissie wordt in het huishoudelijk reglement geregeld. -  

Sectorcommissie -------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 20. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Het bestuur benoemt vijf sectorcommissies, onder te verdelen in een commissie  --  

voor de sector industrie/bedrijven, de sector horeca, de sector agribusiness, de  ------  
sector recreatie en toerisme en tot slot een commissie voor de sector detailhandel. -  

2. Elke sectorcommissie richt zich op de behartiging van de specifieke belangen, in de  -  
ruimste zin van het woord, van ondernemers uit de hierboven vastgestelde  -----------  
afzonderlijk sectoren. -------------------------------------------------------------------------------  

3. In elk van de sectorcommissies zal het bestuurslid zitting nemen die afkomstig is  -  
uit de daarmee corresponderende sector en die de rol van voorzitter bekleedt  ---  
binnen die commissie. -----------------------------------------------------------------------------  

 De sectorvoorzitters van de OFS, of als deze ontbreken een ander door het  --------  
bestuur aan te wijzen bestuurslid, dragen de verantwoordelijkheid het aantal  -----  
leden van de hun betreffende sectorcommissie vast te stellen en deze leden te  --  
benoemen. Het dagelijks bestuur van de OFS neemt hier kennis van. -----------------   

4. Als leden van de commissie kunnen slechts natuurlijk personen optreden die: -----  
 - erelid zijn van de federatie; -----------------------------------------------------------------  
 - een bij een lid aangesloten ondernemer is (als dit een rechtspersoon is, zal  --  

als lid van de commissie kunnen optreden de natuurlijk persoon die  -----------  
handelen kan in hoedanigheid van rechtsgeldig tot vertegenwoordiging  ------  
bevoegd bestuurder van die rechtspersoon); dan wel -------------------------------  

 - overige natuurlijke personen die van toegevoegde waarde zijn voor de  -------  
sectorcommissie vanwege de specifieke kennis en knowhow die deze  ---------  
natuurlijke personen op dat gebied bezitten. ------------------------------------------  

5. De vergaderingen van de sectorcommissie worden gehouden in Nederland in de   
plaats als bij de oproeping bepaald. Oproeping geschiedt schriftelijk door de  ------  
voorzitter van de commissie gericht aan de adressen van de commissieleden. Bij  -  
de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. -----------------------   

6. Alle bestuurders hebben het recht tot het bijwonen van de vergadering van een  -  
sectorcommissie en hebben als zodanig een adviserende stem. ------------------------  

7. Er worden notulen van het verhandelde in de vergadering van de  --------------------  
sectorcommissie vastgesteld door de voorzitter en de notulist van die ---------------  
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vergadering en ten blijke daarvan door hen ondertekend. -------------------------------  
8. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen  --  

en agenderen van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks  -  
rechtsgeldige besluiten worden genomen mits alle commissieleden er schriftelijk   
mee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt.  

9. Bij huishoudelijk reglement kan het bestuur nader regels stellen aangaande de  ---  
samenstelling, benoemingsprocedure, bevoegdheden en de werkwijze van de in  -  
dit artikel bedoelde commissie. ------------------------------------------------------------------  

Algemene Ledenvergadering ----------------------------------------------------------------------------  
Artikel 21 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de federatie alle bevoegdheden toe,  -  

die niet door de wet of de statuten aan het bestuur of aan een commissie zijn  --------  
opgedragen. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden. -----  
3. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: -----------------------------------  
 a. de voorziening in vacatures in het bestuur; ------------------------------------------------  
 b. indien van toepassing de benoeming van één lid van de kascommissie; -----------  
 c. indien van toepassing de benoeming van één lid van de arbitragecommissie; ----  
 d. het  jaarverslag en de jaarrekening over het afgelopen verenigingsjaar, voorzien  

van de toelichting en de verklaring van een accountant wanneer deze is  ---------  
benoemd dan wel een verslag van de kascommissie over het afgelopen  ----------  
verenigingsjaar; -----------------------------------------------------------------------------------  

 e. de definitieve begroting voor het lopende verenigingsjaar en de voorlopige  -----  
begroting voor het komende verenigingsjaar; ---------------------------------------------  

 f. vaststelling van de contributie per lid, als bedoeld in artikel 16 lid 2 voor het  ----  
komende verenigingsjaar. ----------------------------------------------------------------------  

4. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur   
dit wenselijk acht. -----------------------------------------------------------------------------------  

5. Een algemene ledenvergadering moet worden gehouden indien tenminste een  --  
zodanig aantal leden als bevoegd is  tot het uitbrengen van één tiende gedeelte  -  
der stemmen in de algemene ledenvergadering indien daarin alle leden aanwezig   
zijn, schriftelijk aan het bestuur, onder opgave van redenen en van de te  -----------  
behandelen agendapunten daarom verzoekt. In dit geval is het bestuur verplicht   
tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet  ------  
langer dan vier weken. Indien aan bovenstaand verzoek binnen veertien dagen  -----  
geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping  ---------  
overgaan, door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het volgende artikel. -----  

Bijeenroeping algemene ledenvergadering ----------------------------------------------------------  
Artikel 22 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur,  --------  

onverminderd het bepaalde in lid 5 van het voorgaande artikel.----------------------------  
2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de daartoe opgegeven adressen van de  ------  
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leden. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste drie weken. Wanneer  -----  
echter het bestuur een algemene ledenvergadering bijeenroept op verzoek van de  -  
leden, als bedoeld in lid 5 van het voorgaande artikel, bedraagt de termijn van  -------  
oproeping ten minste twee weken. Bij de oproeping worden de agendapunten  ------  
vermeld en de daarop betrekking hebbende stukken meegezonden. Elk lid heeft het   
recht agendapunten voor de behandeling in de algemene ledenvergadering  ----------  
schriftelijk bij het bestuur in te dienen, behoudens het geval dat het betreft een  -----  
vergadering als bedoeld in lid 5 van het voorgaande artikel. Dergelijke  ------------------  
agendapunten dienen uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering in het bezit  
te zijn van het bestuur. Het bestuur neemt de door de leden ingediende agenda -----  
punten in de agenda op tenzij zwaarwegende belangen van de federatie zich  ---------  
daartegen verzetten. -----------------------------------------------------------------------------------  

3. In een algemene ledenvergadering kan uitsluitend rechtsgeldig worden besloten ten  
aanzien van geagendeerde punten. In spoedeisende gevallen kan een agendapunt  --  
staande de vergadering worden toegevoegd mits hiertoe wordt besloten met ten  ---  
minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. De voorzitter van de  --------  
vergadering bepaalt op welk moment de vergadering een aldus ingelast agendapunt  
zal behandelen. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Toegang en stemrecht ------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 23 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden en bestuursleden  -  

van de leden, de bestuursleden van de buitengewone leden, de bestuursleden  ---  
van de federatie, de ereleden, de leden van de kascommissie, de  leden van de  ---  
arbitragecommissie, de leden van de sectorcommissies alsmede van de andere  --  
commissies van de federatie en genodigden. Over toegang tot de algemene  -------  
ledenvergadering van anderen beslist de voorzitter van de vergadering. -------------  

2. Stemgerechtigd zijn de leden. --------------------------------------------------------------------  
 Namens elk lid kan door een bestuurslid van dat lid op de vergadering één  ------------  

eensluidende stem worden uitgebracht. Een lid is niet bevoegd zich door een ander   
lid te laten vertegenwoordigen. ---------------------------------------------------------------------  

3. Elk lid heeft één stem. ---------------------------------------------------------------------------------  
4. Het bestuur kan besluiten dat een lid bevoegd is om in persoon, of bij schriftelijk   

gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de  -  
ledenvergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht  --  
uit te oefenen. Het gebruik van het elektronische communicatiemiddel komt voor  
risico van de stemgerechtigde.-------------------------------------------------------------------  

5. Voor de toepassing van lid 4 is vereist dat de stemgerechtigde via het  ---------------  
elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan  -  
kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan  --------  
uitoefenen. Door het bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het  -------  
gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien het bestuur besluit  -----  
voorwaarden te stellen, worden deze voorwaarden bij de oproeping bekend  ------  
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gemaakt.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
6. Het bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigde bevoegd is zijn stem reeds  ---  

voorafgaand aan de ledenvergadering via een elektronisch communicatiemiddel  -  
uit te brengen. Tot het op deze wijze stem uitbrengen zijn slechts gerechtigd zij  --  
die op een bij de bijeenroeping van de ledenvergadering te vermelden tijdstip als   
stemgerechtigden in het ledenregister van de vereniging staan vermeld. Op deze   
wijze stemmen is slechts toegestaan nadat de ledenvergadering is  -------------------  
bijeengeroepen, doch nooit eerder dan op de veertiende dag voor die van de  -----  
vergadering en nooit later dan op de dag voor die van de vergadering. Het  ---------  
bestuur draagt zorg voor de registratie van deze stemmen en deelt de stemmen  -  
mede aan de voorzitter van de ledenvergadering. Een stemgerechtigde die op  ----  
deze wijze stem heeft uitgebracht, kan zijn stem niet herroepen. Evenmin kan hij   
op de ledenvergadering opnieuw stem uitbrengen. Indien het lid dat op deze  -----  
wijze stem heeft uitgebracht ten tijde van de ledenvergadering niet langer lid van   
de vereniging is, wordt zijn stem niet geacht te zijn uitgebracht. -----------------------  

7. Het bestuur is te allen tijde bevoegd aanvullende voorwaarden te stellen aan het   
gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, waarmee aan de  -----------------  
ledenvergadering kan worden deelgenomen, of wijze waarop stemgerechtigden  -  
de bevoegdheid toe worden gekend om reeds voorafgaand aan de  ------------------  
ledenvergadering via een elektronisch communicatiemiddel stem uit te brengen. -  

 Deze aanvullende voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt onder   
vermelding van voorwaarden. -------------------------------------------------------------------  

Voorzitterschap; notulen ---------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 24 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. -----  
 Bij afwezigheid van de voorzitter ter vergadering treedt een der andere be -------------  

stuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Echter in geval het  ----  
betreft een algemene ledenvergadering als bedoeld in artikel 21 lid 5, waarbij de  ----  
oproeping niet door het bestuur zelf heeft plaatsgevonden, wordt door die  -----------  
vergadering zelf in het voorzitterschap voorzien, hetgeen eveneens plaatsvindt  ------  
wanneer de bestuursleden niet ter vergadering aanwezig zijn. -----------------------------  

2. Van het verhandelde in de algemene ledenvergadering worden notulen gehouden  -  
door de secretaris van het bestuur en bij diens afwezigheid door degene die daartoe  
door de voorzitter van de vergadering wordt aangewezen, welke persoon geen  ------  
bestuurslid behoeft te zijn. De notulen worden door de voorzitter en de secretaris  --  
van de desbetreffende vergadering vastgesteld en ondertekend. Deze notulen  -------  
worden aan de volgende algemene ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd  --  
en ten blijke van die goedkeuring door de dan fungerende voorzitter en secretaris  --  
getekend. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Besluitvorming van de algemene ledenvergadering ----------------------------------------------------  
Artikel 25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Voorzover de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten door de algemene  
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ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte   
stemmen. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn  -----------  
uitgebracht. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk, onverminderd de   
mogelijkheid om op voorstel van de voorzitter van de vergadering een besluit te  -----  
nemen bij acclamatie. ----------------------------------------------------------------------------------  

4. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de  
uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een  --  
genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld  -  
voorstel. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van een in het vierde lid bedoeld oordeel  --  
de juistheid daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de  ---  
meerderheid van de vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet  ------  
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde dit verlangt. Door deze   
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.  

6. Indien bij een verkiezing van personen geen van de kandidaten het vereiste  -------  
aantal stemmen heeft verkregen, wordt herstemd over de twee kandidaten, die  -  
in eerste instantie de meeste stemmen op zich verenigden. -----------------------------  

 Mochten door gelijkheid van stemmenaantal meer dan twee personen voor de  ------  
herstemming in aanmerking komen, dan wordt door een tussenstemming  ------------  
uitgemaakt over welke twee van hen zal worden herstemd, casu quo over welke van  
hen tezamen met de kandidaat die in eerste instantie het hoogste aantal stemmen  -  
verwierf, zal worden herstemd. Bij herstemming en tussenstemming is diegene  ------  
verkozen, die de meeste stemmen op zich verenigt. Indien bij een herstemming of  --  
tussenstemming de stemmen staken, beslist het lot. ------------------------------------------  

5. Staken de stemmen bij een andere stemming dan wordt het voorstel geacht niet te   
zijn aangenomen. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Huishoudelijk reglement ---------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 26 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De algemene ledenvergadering zal, op voorstel van het bestuur, een huishoudelijk  -  

reglement vaststellen en kan in een aldus vastgesteld reglement aanvullingen en  ----  
wijzigingen aanbrengen. -------------------------------------------------------------------------------  

2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen, ook waar deze  ---  
geen dwingend recht bevatten, noch met de statuten. ---------------------------------------  

Geschillen --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 27 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Alle geschillen welke tussen een orgaan van de federatie of namens de federatie  -----------  
optredende personen en leden mochten ontstaan, worden als deze niet kunnen worden   
voorgelegd aan de arbitragecommissie als bedoeld in artikel 19, beslist door het bestuur.  
Statutenwijziging -------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 28 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1. Wijziging van de statuten kan slechts geschieden door een besluit van een  ------------  
algemene ledenvergadering in een vergadering, waartoe werd opgeroepen met de   
mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. ---------------  

2. Zij die de oproeping tot die algemene ledenvergadering hebben gedaan, moeten  ----  
tenminste drie weken  vóór de dag van die vergadering een afschrift van dat  ----------  
voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op daartoe  ---  
geschikte plaatsen voor de leden ter inzage leggen tot en met de afloop van de dag,   
waarop de vergadering wordt gehouden. De plaatsen waar het voorstel voor de  -----  
statutenwijziging ter inzage ligt, worden bij de oproeping voor de vergadering  --------  
bekend gemaakt. Tevens wordt zodanig voorstel aan alle leden toegezonden bij de  -  
oproeping van de vergadering. ----------------------------------------------------------------------  

3. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft ten minste twee derde van de  --  
geldig uitgebrachte stemmen. ----------------------------------------------------------------------  

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is  -  
opgemaakt.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de  ----------  
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. -----------------  

Ontbinding en vereffening -------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 29  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De federatie kan worden ontbonden door een besluit van de algemene -------------  

ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van artikel 28 is  --------  
daarbij van overeenkomstige toepassing. -----------------------------------------------------  

2. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de ontbonden  -------  
federatie, tenzij bij het besluit tot ontbinding andere vereffenaars worden  -------------  
aangewezen. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

3. De bestemming van het batig saldo wordt, op voorstel van het bestuur bepaald door  
de algemene ledenvergadering bij het besluit tot ontbinding, welke bestemming  ----  
zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de federatie dient te zijn. -----  

Slotbepaling -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Artikel 30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
In gevallen waarin niet wordt voorzien door de wet, de statuten of het huishoudelijk  --  
reglement, wordt bindend beslist door het bestuur. ---------------------------------------------  
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. -----------------------------------------------  
De identiteit van de bij deze akte betrokken personen is door mij, notaris, vastgesteld   
aan de hand van geldige aan mij getoonde legitimatiebewijzen. ------------------------------  
WAARVAN AKTE is verleden te Schagen op de datum die in het hoofd van deze akte is   
vermeld. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
De inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. --------  
Zij hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de  --  
inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.-------  
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend,  -------------------  
achtereenvolgens door de verschenen personen en mij, notaris. -----------------------------  
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(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 

 
 

 
 


