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ENER AKTE
VAN

STATUTENWIJZIGING

van de vereniging genaamd3
Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam, gevestiqd te
Hardinxve 1d-Gie s sendam,

d.d. 3 juni 7996.

Mr H. F. L. M. SCHUURBIERS
NOTARIS
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Heden, drie juni negentienhonderdzesennegentj-g, oR veertj-en uur, verschenen voor mij, Meester Hendrikus Felix
Leonardus Marj-a Schuurbiers, notaris ter standplaats
Hardinxveld-Giessendam: --1. 1de heer Dirk Johannes de Jong, chef bureau comptabj-Iiteit, wonende te 337L BA Hardinxveld-Giessendam, Buitendams 51, geboren te Gorinchem op zes oktober negen-

(paspoort nummer W5O6379) en 2. lmevrouw Willemina Frederika Ooms, secretaresse, wonende
te 3371- BB Hardinxveld-Gj-essendam, Buitendams 77 , geboren te Brandwi-jk op negentien juni negentienhonderd
zesenveertig (paspoort nummer L551955) en gehuwd met de
heer A.A. van de Bree; -De komparanten verkl-aren:
- ldat de dato zevenerrtwintig maart negentienhonderdvijfenInegentig in de buitengewone algemenó ledenvergadering -van de verenigi-ng "Historische Vereniging HardinxveldGiessendàR", gevestigd te 3371 BB Hardj-nxveld-Giessendam, Buitendams 77 en ingeschreven j-n het Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Holland Zui-d te Dordrecht onder nummer V 321593, is
besloten tot na te melden statutenwijziging;
--ldat de komparanten zijn gemachtigd om deze statutenwijziging notarieel te effectueren, blijkende van één en -ander uit een uittreksel uit de notul-en van die vergadering, van welke notulen een exemplaar aan deze akte
zaf worden vastgehecht
De komparanten verklaren dat de statuten van de vereniging
:::::- : il :- 9::11 I i9:-iffi,"Einl;*;;- - : : : - - : : : : : : - : : - - - - : - : ---Artikéï 1 De vereniging draagt ae naam: ffistorische Vereniging
tienhonderdvierenvijftig

gehuwd; --
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---Artikel 2
l. De vereniging zal voornamelijk werkzaam zijn in de
Alblasserwaard, met name in dat dee1, dat ressorteert
onder de gemeente Hardinxveld-Giessendam.
2. De vereniging heeft zich ten doel gesteld: -a. het wekken en onderhouden van belangstelling voor de
geschiedenj-s van Hardinxveld-Giessendam;
b. het verri-chten of doen verrichten van historisch
onderzoek en inventarisatie met betrekking tot bovengenoemd gebied;

het aanleggen, beheren of l-aten beheren van coll-ectie(s) van oudheidkundige of volkskundi.ge voorwerpen
voor zover niet strijdig met haar overige doel-stel-Iingen;
d. het behoud en het beschermen tegen aantasting in de
ruimste zin van de karakteristieke historisch gegroeide bebouwing, alsmede van de landschappelijke waarde van bovengenoemd gebj-ed
C.
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ZíJ tracht dit doel te bewerkstellingen door:
a. het verstrekken van voorlichting en al- dan niet gevraagde adviezen aan bevolkj-ng en instanties, zowel
particulier als overheid, met name omtrent de in de
doelstellj-ng genoemde zaken;
b. het ondersteunen van akties die overeenstemmen met

de doelstelling van de vereniging;
c. het verwerven, beheren en verzorgen van onroerende
zaken gelegen j-n het in artikel 2 lid 1 genoemde
gebied, indien dit voor haar doelstelling van nut
zou kunnen zijn;
d. het houden van vergaderingen;
e. het organiseren van lezingen;
f. het houden van tentoonstellingen;
g. het attenderen op historisch schoon en het behoud
ervan; -h. het uitgeven of doen ui-tgeven van geschriften, danwe1 het verlenen van medewerking daaraan;
i. in het algemeen daartoe aan te wenden all-e wettige
middel-en, die zíJ nuttig of nodig oordeelt
DUUR

- Artikel 3
1. De verenigíng is opgericht op veertien november negenti-enhonderdac htenzeventig en is aangegaan voor onbepaalde tijd
2. Het verenigingsjaar en boekjaar van de vereniging zijn
gelijk aan het kal-enderjaar.
GELDMIDDELEN
- Artikel 4

t. De financiële middelen der vereniging bestaan uit: ----

a. I het bij de oprichting afgezonderd vermogen;
n. l:aarlijkse
bijdragen van de leden en donateurs; ---c. I andere dan de jaarlijkse bijdragen van de Ieden,
indien tot de heffing daarvan door de algemene
vergadering wordt besloten op de wijze zoals vermeld

in artikel

L9

, l-id 2 en 3; --

d. I bijdragen van sympathisanten;

e.lsubsidiesi -f .lschenki-ngen, erflatingen

en legaten; ---

q. geldlenj-ngen;
h. I a1le overige toevallige baten en inkomsten.
De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt jaarlijks
de algemene vergadering vastgesteld.
-LEDEN, DONATEURS EN ERELEDEN

Artikel

in

5

t. Leden van de vereniging zijn de oprJ-chters en voorts

alle andere natuurlijke personen, die het lidmaatschap
bfj de secretaris aanvragen en door het bestuur worden
aangenomen; het bestuur is niet gehouden de redenen van
een besluj-t tot weigering aan de aanvrager mede te deIen.
2. Personen beneden de leeftijd
van achttj-en jaar zijn tot
het bereiken van deze leeftijd jeugdleden. Jeugdleden hebben verder dezelfde rechten en plichten als leden. -
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van vijfenzestig jaar zijn seniorleden. Seniorleden hebben verder dezelfde rechten
en plj.chten als leden
3. Donateurs van de vereniging zijn natuurlijke en
rechtspersonen, die zich bij de secretaris aanmel-den en
door het bestuur worden aangenomen. De jaarlijkse
mj-nimale bijdrage wordt door het bestuur vastgesteld. 4. Ereleden zijn natuurlijke personen aan wie wegens bijzondere verdiensten op voorstel van het bestuur het
erelidmaatschap door de algemene vergadering is toegePersonen boven de leeftijd

kend
5. Leden

1.

2-

3.

4.

5.

6.

7.

die zích, in het bijzonder voor de vereniging - of
voor andere zaken de historie van de gemeente Hardinxveld-Giessendam betreffend - hebben ingezet, kunnen op
voorstel van het bestuur door de algemene vergadering
een "penning van verdienste" uitgereikt krijgen.
- Artikel 6
Het lidmaatschap, donateurschap of erelidmaatschap
wordt verl-oren: --a. i door opzegging door het lid;
b. {door opzegging namens de verenig j-ng;
C. door ontzetting;
d. door overlijden, voor wat natuurlijke personen ----betreft; -door verlies van rechtspersoonlijkheid of ontbinding, voor wat rechtspersonen betreft
geschieden;
Opzegging moet schriftelijk
de opzegging kan uitsluitend geschj-eden tegen het einde
van een verenigingsjaar en met inachtnemj-ng van een --termijn van vier weken
Opzegging namens de vereniging Ís mogelijk ingeval: --een lid of donateur, niettegenstaande herhaalde schriftelijke aanmaning door het bestuur, niet voldoet aan
zijn financiële verplichti-ngen jegens de vereniging of
anderszins redelijkerwijze niet van de verer:iging kan worden gevraagd het lidmaatschap te laten voortduren.
Ontzetting is mogelijk ingeval: --een handelen of nalaten van een lid, donateur of erelid
de vereniging op onredelijke wijze heeft benadeeld of
benadeelt, zowel- materieel- als immaterieel of anderszins handelt in strijd met statuten, reglementen of
besluiten der vereniging.
De ontzetting geschiedt in de gevallen in het vorige
lid bedoeld, bij besluit van het bestuur in de gevallen
in lid 4 vermeld en in de gevallen in l-id 3 bedoeld op
voordracht van het bestuur door de algemene vergadering
Voor het nemen van een besl-uit door de algemene vergadering als in het vorige artikel bedoeld zaL het bepaalde in artikel- L9, leden 2 en 3 toepasselijk zijn. De secretaris stelt het Iid, donateur of erelj-d, wel-ks
ontzegging aan de algemene vergadering zal worden voor*
gedragen, tijdig per aangetekende brief in kennis van dag, plaats en uur der bedoelde vergadering.
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ontzetting wordt door de opzegger namens de vereniging, onder vermelding van de fej-ten waarop zíj j-s gegrond, alsmede de datum waarop ziJ ingaat, door de secretaris per aangetekende brief aan de betrokkene medegedeeld
- - -.9. Degenen, die het lidmaatschap, donateurschap of erelidmaatschap door ontzetting hebben verloren, kunnen
slechts opnieuw aIs lid, donateur of erelid worden toegelaten of hersteld, indien sedert de ontzetting minstens drie jaren zijn verstreken.
B. De

PUBLICATIES

1. ll,eden, donateurs en ereleden ontvangen de van de vereuj-tgaande huishoudelijke geschriften
Iniqinq
lv
2. iHet bestuur bepaalt of en zo ja welke vergoeding hi-erlvoor per categorie dient te worden betaald.
1

-:---------:----:------

-oHff#B

-

::-------:-::-:-----:-::

l. De vereniging heeft een bestuur, bestaande uit een ---oneven aantal personen en uit minstens vijf leden
2. Daal-t door enige omstandighei-d het aantal bestuursleden
beneden vijf,
dan vormen de overblijvende Leden of
vormt het overblijvende Iid tijdelijk
het bestuur
- Artikel 9
1. De bestuursleden worden door de algemene vergadering -ui-t de leden benoemd, uit een bindende voordracht,
2. Deze bindende voordracht van een lid voor een bestuursfunctie geschiedt door het bestuur, danwel op voordracht van minstens vijf stemgerechtigde aanwezige
.l-eden

3. De bestuursleden kunnen te allen tijde door de algemene
vergadering worden geschorst of ontslagen
4. Een bestuurslid houdt, buiten voornoemde beslissi-ng, op

bestuurslid te zijn: --a. ldoor opzegging met inachtneming van een termijn van
drie maanden; --b. door zijnlhaar overlijden;
door het verlies van de bekwaamhej-d en/of bevoegdheid om naar Nederlands recht volkomen zelfstandig
rechtshandelingen te verrichten.
5. Telkenjare treden op de datum der gewone algemene vergadering twee bestuursleden af, zulks volgens een door
het bestuur vast te stellen rooster; de aftredende bestuursleden zijn onmiddellijk herkiesbaar
6. De voorzitter van het bestuur wordt als zodanig door -de algemene vergadering gekozen; het bestuur kiest uit
zijn midden een vice-voorzj-tter, een secretaris, en een
penningmeester en regelt hun vervanging.
-- Artikel 10
1. Het bestuur is belast met het bestuur van de zaken der
vereniging, het beheer van haar vermogen; het is bevoegd tot het verrichten van alle handeling€D, die niet
door de statuten of een dwingende wetsbepaling tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering worden geacht
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te behoren.
2. Het bestuur beslist in of buiten vergadering bij gte$rone
meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is een
voorstel ver$rorpen.
3. Tegenover derden wordt de vereniging rechtsgeldig ver-

4.

1.
2.

3.
4.

5.

tegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris of
door degenen, die hen vervangen, met dien verstande,
dat eenvoudige kwijtingen alleen door de penningmeester
kunnen worden ondertekend. Bij bedragen boven duizend gulden is verder de handtekening van twee mede-bestuursleden vereist.
Het bestuur kan uit de leden één of meer commissies of
werkgroepen benoemen tot bestudering van bijzondere --onderwerpen of ter behartiging van bepaalde belangen. - Artikel L1
een -iDe gewone algemene vergadering benoemt jaarlijks
commissie van drie leden, die geen deel mogen uitmaken
van het bestuur
Deze commissie onderzoekt de door het bestuur minstens
één maand vóór het houden van de eerstvolgende gewone algemene vergadering bij haar in te dienen rekening en
verantwoording over het laatst verstreken boek- en verenigingsj aar
De commj-ssie brengt van haar bevindingen verslag uit
aan de algemene vergadering.
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door --haar gewenste inl-ichtingen te verschaffen en haar,
desverlangd, de kas en waarden te vertonen en inzage
van de boeken en administratj-e te geven
Goedkeuring door de algemene vergaderÍng van het verslag van de commissie déchargeert het bestuur en de
commissie voor hetgeen werd verricht in het verstreken
boek- en verenigingsjaar.

----

DE ALGEMENE VERGADERÏNG

1. Er zijn gewone en buitengewone algemene vergaderingen.
2. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks
vóór een
mei gehouden
3. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden: --

a.i in de gevall-en waarin de statuten dit voorschrijven;
zo dikwijl-s het bestuur daartoe besl-uit; -c.j indien minstens twintig leden schriftelijk
en onder
opgave
van
de
te
behandelen
daartoe
onderwerpen
hun
I
(
verlangen
geven
aan
de
secretaris
kennen
indien
te
I
I het totale ledenbestand onder twintig mocht dalen,
i dan een derde van het ledenbestand).
- Artikel l_3
1. De algemene vergaderingen worden gehouden te Hardinxvel-d-Giessendam, tenzij het bestuur een andere plaats
bepaalt
2. Zí5 worden door het bestuur bijeengeroepen met inachtneming van een termijn van minstens zeven dagen, de dag
van oproeping en die der vergadering niet medegerekend;
in spoedeisende gevallen, zulks te beoordeling van de
b. j
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1a

3.
4.
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voorzitter, kan de oproeping op korte termijn, die echter minstens twee dagen moet bedragen, telegrafisch of
telefonisch geschieden
Indj-en het bestuur de gewone algemene vergadering niet
vóór een mei bj.jeenroept, indien het gehele bestuur
ontbreekt of indien het geen gevolg geeft aan een
medegedeel-d verlangen a1s bedoeld in artischriftelijk
ke1 LZ lid 3 sub c, zodanig dat de vergadering wordt
bijeengeroepen binnen een maand nadat het daar bedoelde
verzoek j-s ontvangen en binnen zes weken wordt gehouden, zijn twintig leden tot een bijeenroeping bevoegd.
Artikel 14
Het bijeenroepen geschiedt, behoudens het bepaalde in geval van spoedeisende vergaderingen, schriftelijk
en onder opgave van de punten van behandeling
Degenen, die een algemene vergadering bije,enroepen ter
behandeling van een voorstel tot statutenwijzigj-ng,
moeten bij de bijeenroeping aan ieder 1id een afschrift
van het voorstel met de wijzJ-gingen toezenden
Bj.j gebreke van nakoming van het in de leden 1 en 2
bepaalde kan over een voorstel niet geldig worden
besloten, wanneer minstens een/tiende der ter vergadering aanwezige leden zich tegen de behandeling verzet.
Artikel 15
De agenda van de gewone algemene vergadering bedoeld in
artikel L2 bevat mi-nstens: --a.ljaarversl-ag van het bestuur;
b. verslag van de commissie bedoeld in artikel LL;
benoeming van nieuwe leden van de commi-ssie, bedoeld
in artikel 11;
d. benoeming van l-eden van het bestuur;
ó vaststefling
van de jaarlijkse bijdrage van de leden
en jeugdleden.
Deze agenda en ook de agenda van buitengewone algemene
vergaderingen bevat verder de punten, die het bestuur
bepaalt en die punten die een bestuurslid of minstens
tien leden van de vereniging mi-nstens een week vóór het
bijeenroepen van de vergadering voor dat doel schrifteli-jk aan de secretaris hebben opgegeven.
Artikel 1-6
De voorzitter van de algemene vergadering j-s de voorzitter van het bestuur en bij diens verhindering de
plaatsvervangend voorzitter.
Zijn ter vergadering noch de voorzitter, noch de
plaatsvervangend voorzitter aanwezig, dan is de voorzitter diegene, dj-e het bestuur daartoe aanwijst;
geschiedt laatstbedoelde aanwijzing niet, dan voorziet
de vergadering zelf in het voorzitterschap
De voorgaande l-eden van dit artikel zijn mede ten aanzien van de secretaris toepasselijk
De notulen van de algemene vergadering worden door de
voorzj-tter en de secretaris vastgesteld en door beiden
ondertekend, nadat zíJ door de volgende algemene vergadering zi.jn goedgekeurd.
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5. flndien notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is

lvaststelling door de voorzitter en notaris voldoende. -

;.;-i;;;;-;;;;""".=-",*t*i*#*o"ï;;;;-;;;:
algemene vergaderi-ng.
---Voor rechtspersonen-donateurs hebben toegang de bestuursleden daarvan. Een lid kan zich in de algemene ver-

g::::l:g_:i::_:il_g:iïï-i"i:",.u1?

_"_"_1'_"_s_"_Y_"_"_11'_s_"_"_'__-_l

1. AIIe leden
2. Stemmingen

3.
4.

5.

6.

2.

3.

en ereleden hebben stemrecht
over
over personen geschieden schriftel-ijk,
zaken mondeling, tenzij de voorzitter in beide gevallen
een andere wijze van stemming bepaalt of goed vindt. -El-k 1id brengt één stem uit.
AIle besluiten worden, voor zover de statuten niet
anders bepalen, genomen ongeacht het aantal ter algemene vergadering aanwezige stemmen bij volstrekte meer- derhej-d van stemmen; blanco stemmen zijn van onwaarde
en worden niet medegerekend
Indien bij een verkiezing bij eerste stemming niemand
volgt een herstemde volstrekte meerderheid verkrijgt,
ming tussen de twee personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen verkregen. Zíjn door gelijkheid
van stemmenaantal niet twee personen aan te wijzen, dan
beslist het lot wie van degenen, die hetzelfde aantal
stemmen verkregen, in de herstemming (komen); de loting
geschiedt door de voorzitter
Staken vervolgens de stemmen bij de herstemming, dan -beslist het Iot op de wijze hiervoor vermeld.
Bij andere stemmingen wordt een voorstel bij staking
van de stemmen geacht te zi-jn verworpen.
--- Artikel L9
De algemene vergadering is bevoegd de statuten te
wj- j zigen
Een besluit tot wijziging van de statuten vereist de
van het bestuur,
aanwezigheid van mj-nstens drie/vijfde
minstens de helft van de leden en een meerderheid van minstens twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot
wijziging van de statuten aan de orde komt, niet voIdoende leden aanwezig zijn om een geldig besluit te
nemen, kan een nieuwe oproeping tot een tweede verga- dering plaatsvinden, te houden binnen twee maanden na
de voorgaande, waarin ongeacht het aantal aanwezige --leden besfoten kan worden, mits met de in het voorgaande lid vermelde meerderheid van stemmen. Wijzi-gingen in
de statuten treden in werking vanaf het tijdstip waarop
de gewijzigde statuten zijn geregistreerd
_ ONTBINDING
- Artikel 20

In een algemene of buitengewone vergadering kan worden
besloten omtrent het a1 of niet voortzetten van de
vereniging.
2. Op een besluit van de in lid lgenoemde termijn zijn de
1.
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leden 2 en 3 van artikel 19 van overeenkomstige toepassing
3. Het besluit tot ontbinding van de vereniging bepaalt op
welke wijze de vereffening zal plaatsvinden met inachtneming van het bij de wet bepaalde en. wijst tevens de vereffenaars aan.
4. De bezittingen der vereniging zullen na ontbinding in de eerste plaats ter overname worden aangeboden aan een
organi-satie met gelijkl-uidende doel-stellingen als de -Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam, terwijl
een eventueel batig saldo der liquidatj-erekening zal
moeten worden afgedragen aan genoemde organisatie.

---:--:--:-::--:-

---:l:-t---------

De algemene vergadering is bevoegd voor de vereniging een
huishoudelijk reglement vast te stellen, waarvan de bepai

113::-:::: _ i:_ :::',i:"Ëigffi ;iiï"ïi:"$"_
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ïn afJ-e geval.len waarin deze statuten of het huishoudelijk
reglement niet voorzien beslist het bestuur.
De komparanten zi-jn mij, notaris, bekend en de identiteit
van de bij deze akte betrokken komparanten is door mÍj,
notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe

:::::ï::_::::i:::::_::::9itlïii_

::

-il;;il-il;;

;
in minuut opgemaakt, j-s verleden te Hardinxveld-Giessendam, op de datum en het tijdstip
in het hoofd van deze
akte gemeld
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de
komparanten hebben dezen eenparig verklaard van die inhoud
te hebben kennisgenomen en op de volledige voorlezing
daarvan geen prijs te stel-len.
Vervolgens is deze akte, Dd beperkte voorlezing, door de
komparanten en mij, notaris, ondertekend
D.J. de Jong, W.F. van de Bree-Ooms, H. Schuurbiers.
_______

___
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