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Heden, dertien april tweeduizend tweeëntwintig, - ------------
verscheen voor mij, mr. Matthijs Willem Lammert van Rozen, notaris te- -----
Enschede: -------------------------------

mevrouw Anna Ruth Lamberink, kantooradres 7521 PR Enschede, Pantheon 25, ---
geboren te Vriezenveen op veertien september negentienhonderdzesennegentig. --
De comparante verklaarde: 
Op acht april tweeduizend tweeëntwintig heeft de algemene vergadering van de ---
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: ----------------
lnterZorg Ouderen, met zetel te Enschede, kantoorhoudende 7591 PE Denekamp, --
Gravenallee 13 (handelsregister 08092919), besloten: ----- - - -----

de statuten van de vereniging na wijziging opnieuw vast te stellen;------
de comparant volmacht te verlenen tot het verrichten van alle handelingen, ---
welke nodig zijn om de statutenwijziging tot stand te brengen. --------

Van dit besluit blijkt uit een exemplaar van de notulen van de betreffende--- --
vergadering dat aan deze akte wordt gehecht. ---------------
De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op tien maart-- --
tweeduizend negen verleden voor mr. B.F. Wesseling, destijds notaris te Enschede. -
Ter uitvoering van de besluiten verklaarde de comparante dat besloten is de statuten -
algeheel te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt: -----------
Begripsbepalingen. 
Artikell. ---------------------------
1 In de statuten wordt verstaan onder:-----------------

a. Bestuur: het Bestuur in de Vereniging in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk -
Wetboek.----------- -------------

b. Bestuurslid: een natuurlijk persoon die werkzaam is bij de Instelling die lid is -
van de Vereniging en die lid is van het Bestuur van de Vereniging.-----

f:. Instelling: rechtspersoon die bedrijfsmatig zorg verleent of doet verlenen, -
organisatorisch verband van natuurlijke personen die bedrijfsmatig zorg --
verlenen of doen verlenen of natuurlijk persoon die bedrijfsmatig zorg doet-
verlenen, met uitzondering van een Instelling die binnen het kader van de-
binnen een andere Instelling verleende zorg een deel van die zorg verleent.--

d. Jaarrekening: de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting. -
~ Kascommissie: twee natuurlijke personen die in wisselende samenstelling door

de algemene vergadering worden aangewezen om de Jaarrekening te - --
controleren.------------------------

t. Lid: de Instelling als rechtspersoon, vertegenwoordigd in persoon door of -
namens de bestuurder.-------------------

&:. Vereniging: de onderhavige Vereniging Interzorg Twente waarvan de statuten
in deze akte zijn opgenomen. --------------------

h. Zorgorganisatie: zie Instelling.----- -------------
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I., Zorgbrede governancecode: breed gedragen normen en gedragsregels waaraan 

de leden van BOl-brancheorganisaties zich verplichten tot toepassing en--
naleving. De principes werken ook door in de samenwerkingsverbanden die zij -
aangaat. 

!1. Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: communicatie via enig
elektronisch communicatiemiddel, waaronder e-mail. Voorts geldt dat ten aanzien
van het bepaalde in deze statuten aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan-
indien de kennisgeven, mededeling, besluitvorming, volmacht, stemming ----· 
respectievelijk het verzoek, elektronisch is vastgelegd. Indien op grond van de wet
of deze statuten bepaalde stukkenen/of mededelingen ter inzage moeten worden
gelegd en/of daarvan afschriften moeten worden verstrekt, kan hieraan door de-
Vereniging worden voldaan door deze stukken en/ of mededelingen raadpleegbaar
en beschikbaar (downloaden) te maken via haar website. - ---------

111. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, ziet een verwijzing naar een -
begrip of woord in enkelvoud ook op een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit 
begrip of woord en omgekeerd, en ziet een verwijzing naar het mannelijk of --
vrouwelijk geslacht ook op een verwijzing naar het vrouwelijk respectievelijk het-
mannelijk geslacht. ----------------- ------

Naam en zetel. -------------------- -----
Artikel2. --------------------- ------
.L De Vereniging draagt de naam: -------------------

Vereniging InterZOrg Twente.-------------------
L De Vereniging heeft haar zetel te Enschede. --------- - -----
Doel. ------------------------------
Artikel3. ---------------------- - ----

.L De Vereniging heeft ten doel het nemen van initiatieven en het bevorderen----
van ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan optimaal en samenhangend --
zorgaanbod in Twente waarin behoeftes, wensen, ervaringen en belangen---
van de inwoners rond het streven naar een gezonde, sociale en veilige-- --
samenleving centraal staan en richtinggevend zijn en voorts al hetgeen - ---
daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt, alles in de ruimste zin van--
het woord.---------------------- -----

2. De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:--------
~ het bevorderen van overleg en samenwerking tussen de leden van de ---

Vereniging; 
Q., het samenwerken met andere (lokale, regionale en landelijke) organisaties op

het gebied van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening;--
f:. het geven van bekendheid aan de gemeenschappelijke belangen van de leden

in het werkgebied Twente en het bevorderen van een juiste beeldvorming van -
de leden en hun activiteiten; 

d. het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante--
belanghebbenden; 

e. alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel--
bevorderlijk kunnen zijn. 

3. De Vereniging kan in het kader van haar doelstelling ten behoeve van de---
leden rechten bedingen.------ ---------------- --
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Vermogen en inkomsten.----------------------
Artikel4. ----------------------------

Het vermogen en de inkomsten van de Vereniging worden gevormd door:-----
!:. lidmaatschapsgelden; -----------------------
2. vergoedingen, subsidies en overige bijdragen door of vanwege de overheid, ---

(zorg)verzekeraars en anderen; ------------------
l, het eigen vermogen van de Vereniging en de daaruit voortvloeiende inkomsten;--
4. al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen. -----------
De Vereniging heeft geen winstoogmerk. -----------------
Leden.------------------------------
ArtikelS. ---------------------------

!:. leden kunnen slechts zijn Instellingen die zorg bieden van goede kwaliteit, ----
die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits-en ----
veiligheidseisen, die een actieve bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling--
van de Vereniging zoals geformuleerd in artikel2, die een overeenkomst---
hebben met een zorgverzekeraar, Wlz-uitvoerder, zorgkantoor of gemeente --
voor de betaling van de geleverde diensten, lid zijn van een--------
brancheorganisatie en zich (willen) conformeren aan de breed gedragen ---
normen en gedragsregels zoals uitgewerkt in de Zorgbrede gavernanee code.---

2. Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk bij het Bestuur. ----------
3. De algemene vergadering beslist op voordracht van het Bestuur omtrent de --

toelating van leden. Een besluit tot toelaten kan slechts worden genomen---
met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen.----------

Ledenregister.---------------------------
Artikel6. ----------------------------

Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van de leden zijn ---
opgenomen. De leden zijn verplicht er voor te zorgen dat hun adres bij het ----
Bestuur bekend is. leden kunnen tevens een elektronisch adres opgeven ten ---
behoeve van berichten, kennisgevingen en oproepen voor vergaderingen.-----
Jaarlijkse bijdragen. ------------------------
Artikel7. ---------------------------

De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de---
hoogte jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. ------
Beëindiging lidmaatschap.---------------------
Artikel8. ---------------------------
!:. Het lidmaatschap eindigt:---------------------

~ door opzegging door het lid;------------------
b. door opzegging door de Vereniging;---------------
~ door ontzetting;----------------------
d. door ontbinding van het lid rechtspersoon. -------------

2. Opzegging door het lid kan geschieden zonder opgave van redenen.------
3. Opzegging door de Vereniging geschiedt door de algemene vergadering bij ---

besluit genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen en is---
slechts mogelijk: -------------------- ---
a. indien een lid zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt; - ---
b. wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het ---
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lidmaatschap te laten voortduren. -------------------'-

4. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden. -----
Opzegging door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een ----
boekjaar, waarbij een opzegtermijn van ten minste een (1) jaar in acht moet--
worden genomen. In afwijking van het vorenstaande kan een lid zijn -----
lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen indien van het lid-----
redelijkerwijs niet verlangd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren--
alsmede binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot-----
omzetting van de Vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of-----
splitsing. 
Een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te ---
zeggen in het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen. ----

5. Ontzetting geschiedt door het Bestuur en kan slechts plaatsvinden indien een--
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging ---
handelt, of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt. ----------

6. Het Bestuur brengt een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de---
Vereniging en een besluit tot ontzetting onder opgave van de redenen ten---
spoedigste ter kennis van het betrokken lid. Hem staat binnen een maand na --
ontvangst van bedoelde kennisgeving beroep open op de algemene-----
vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het ---
lid geschorst.-------------------- - -----

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft -----
niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. --------

8. De Vereniging draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap 
noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. ---------

Bestuur. 
Artikel9. ---------------------------

.!:. Het Bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf personen en-----
wordt door de algemene vergadering benoemd. Het aantal bestuurders----
wordt door de algemene vergadering met inachtneming van het minimum ---
bedoeld in de vorige volzin vastgesteld. Bestuurders kunnen slechts zijn----
natuurlijke personen die voldoen aan het bepaalde in artikell onder b. Bij de --
samenstelling van het Bestuur wordt rekening gehouden met een ------
evenwichtige vertegenwoordiging van de leden afkomstig uit de-------
verschillende sectoren.----------------------

~ Een niet voltallig Bestuur blijft volledig bevoegd. De algemene vergadering voorziet -
zo spoedig mogelijk in de vacature(s). --------- -------
Bij belet of ontstentenis van één of meer leden van het Bestuur nemen de---
overblijvende leden of neemt het overblijvende lid het Bestuur waar. Bij belet ot-
ontstentenis van alle leden of het enige lid van het Bestuur, voorziet de algemene -
vergadering in het Bestuur van de Vereniging door één of meer personen daartoe
aan te wijzen. 

~ Bestuurders worden kandidaat gesteld door het Bestuur of door een lid. - ---
4. Het Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter

aan. 
2" Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een periode van-
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ten hoogste drie jaar. Het Bestuur stelt een rooster van aftreden vast waarbij, zo -
mogelijk, jaarlijks een bestuurder aftreedt. Aftredende bestuurders zijn een maal
terstond hernoem baar. Een aftredend lid is eenmaal voor een periode van ten -
hoogste drie jaar hernoembaar in dezelfde of een andere functie binnen het--
Bestuur, met dien verstande dat een lid voor een al dan niet aaneengesloten totale -
periode van maximaal zes jaar zitting kan hebben in het Bestuur. -------

6. Een bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen
of geschorst. Een besluit tot schorsing of ontslag kan slechts worden genomen met
een meerderheid van ten minste twee/derde deel van de uitgebrachte stemmen. De 
schorsing kan te allen tijde worden opgeheven door de algemene vergadering van -
het bestuur.--------------------- -----

7. Het lidmaatschap eindigt voorts: -----------------
~ door overlijden;----------------------
b. door schriftelijke ontslagneming; ------------ ----
f.:. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; ---------
Q.. door verlies van de eis in artikell onder h. -------------

Bestuursbevoegdheid. 
ArtikellO. --------------------------
1.:. Het Bestuur is belast met het besturen van de Vereniging. ----------

Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van--
de Vereniging.-------------------------

L Het Bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de--
Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor ---
een derde sterk maakt of zich tot een zekerheidstelling voor een schuld van --
een ander verbindt.-----------------------

3. Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk -
tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden --
organisatie doet daarvan onverwijld mededeling aan het bestuur.------
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een
onderwerp waarbij hij mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden --
organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt -
het besluit genomen door de algemene vergadering. ------------

Vertegenwoordiging. 
Artikelll. ---------------------------

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voorzover uit de wet niet anders ---
voortvloeit. ----------------------------

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan twee------
gezamenlijk handelende bestuurders. ------------------
Bestuursvergaderingen en -besluiten. -----------------
Artikel12. ---------------- ----------

1. De fysieke vergaderingen van het Bestuur worden gehouden in de regio ----
Twente. ----------------- ----------

2. Elkjaar worden ten minste twee vergaderingen gehouden.---------
1, Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter dit ---

wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe schriftelijk ----
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en onder opgave van de onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richt---
Indien de vergadering niet binnen drie weken wordt gehouden, is de -----
verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen mits met------
inachtneming van de vereiste formaliteiten. ---------------

4. De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen---
tevoren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.---

5. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de ----
agenda. 

6. Indien in een vergadering alle bestuurders aanwezig zijn, kunnen over alle---
onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene----
stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van---
vergaderingen niet in acht genomen. - ----------------

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid ---
wijst het Bestuur een andere bestuurder als voorzitter aan. Bij afwezigheid --
van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter wijst het Bestuur een - - -
andere bestuurder als voorzitter aan. -----------------

8. Het Bestuur kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in de--
vergadering stemgerechtigde bestuurders ter vergadering aanwezig of--- - -
vertegenwoordigd is. 
Een bestuurder kan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen tot --
het uitbrengen van zijn stem.--------------------

9. Een lid kan telefonisch of via enig elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan
een vergadering en wordt dan beschouwd als aanwezig bij een vergadering in--
persoon. Voorts kan de gehele algemene vergadering telefonisch vergaderen of via -
enig elektronisch communicatiemiddel. Als voorwaarde voor het in de twee vorige 
zinnen bepaalde geldt dat de aan de vergadering deelnemende leden altijd - --
rechtstreeks aan het overleg en de besluitvorming kunnen deelnemen. -----

10. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch --
communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag
voor die van de vergadering, worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van -
de vergadering worden uitgebracht. -----------------

11. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke----
stemming verlangt. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn - ---
uitgebracht. 

12. ledere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. -----
Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.----

13. Het door de voorzitter van de bestuursvergadering uitgesproken oordeel---
omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de - --
inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet- --
schriftelijk vastgelegd voorsteL--- ---------------
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de - --
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer--
de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming --
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een bestuurder dit verlangt, waarbij--
het te nemen besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe-----
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. - ---
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14. Van hetverhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De---
notulen worden door de voorzitter en/ of plaatsvervangend voorzitter ----
vastgesteld en ten blijke daarvan door hen getekend.-----------

15. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle -----
bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en --
geen van hen bezwaar maakt tegen deze wijze van besluitvorming, hun----
mening te uiten en geen van hen bezwaar maakt tegen deze wijze van----
besluitvorming.------------------------
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen ---
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na -------
mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. -----

Boekjaar.----------------------------
Artikel13. ---------------------------

1. Het boekjaar van de Vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. -------
I, Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging -----

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

3. Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het -----
boekjaar een balans en een staat van baten en lasten op te maken. -----

Algemene vergadering. ----------------------
Artikel14. ---------------------------
1. Algemene vergaderingen worden gehouden in Twente. -----------
2. Het Bestuur stelt jaarlijks een begroting voor het komende boekjaar vast en legt-

deze tijdig vóór het einde van het boekjaar aan de algemene vergadering ter--
goedkeuring voor.------------------------

3. Jaarlijks, binnen zes maanden na het einde van het boekjaar behoudens ---
verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, wordt een ----
algemene vergadering- de jaarvergadering- gehouden.-----------

4. In de jaarvergadering brengt het Bestuur een jaarverslag uit over zijn in het---
afgelopen boekjaar gevoerde beleid. Het Bestuur legt de balans en de staat---
van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene---
vergadering over. Bij afzonderlijk besluit na goedkeuring van de jaarrekening--
kan de algemene vergadering het Bestuur kwijting verlenen voor zijn beleid --
voorzover dat uit die stukken blijkt. ------------------

5. De opgemaakte Jaarrekening wordt ondertekend door het Bestuur. Ontbreekt de
ondertekening door een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van-
redenen melding gemaakt.---------------------

6. Indien omtrent de getrouwheid van de balans en de staat van baten en ----
lasten niet een verklaring van een accountant wordt overgelegd, dan-----
benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste---
twee leden die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur, hierna te ----
noemen: "Kascommissie". De Kascommissie onderzoekt de hiervoor -----
bedoelde stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar---
bevindingen uit. ------------------------

Het Bestuur is verplicht de Kascommissie ten behoeve van haar onderzoek ---
alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas - --



KIENHUIS HOVING 

Pagina~ 
en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de----
Vereniging te geven. 

Andere algemene vergaderingen.-------------------
ArtikellS. ---------------------------

1. De algemene vergadering vergadert ten minste twee keer per jaar en voorts - -
zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of indien ten minste twee leden---
van het Bestuur of ten minste een tiende gedeelte van de stemgerechtigde---
leden dit schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen ----
verzoeken.----------------------------

2. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, zodanig dat de-
vergadering wordt gehouden binnen vier weken na het verzoek, zijn de verzoekers
bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste
formaliteiten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of vanwege de 
algemene vergadering met inachtneming van een termijn van ten minste zeven -
dagen vóór de datum van de vergadering, onder toezending van een agenda met
plaats, tijdstip en onderwerpen van de vergadering. In spoedeisende gevallen kan
met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter
vanhet Bestuur. - --------------------------------

Bijeenroeping algemene vergadering. --------------------------
Artikel16. ---------------------------

.!, Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur------
onverminderd het bepaalde in artikel13 lid J.. De oproeping geschiedt----
schriftelijk aan de adressen van de leden zoals deze zijn vermeld in het-----
ledenregister, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen op een--
termijn van ten minste zeven dagen. 

Toegang en stemrecht.------------------------------
Artikel17. --------------------------

.!, Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet zijn ----------
geschorst. 
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot---
schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren. Een --
lid-rechtspersoon mag zich op de vergaderingen laten vertegenwoordigen- --
door ten hoogste twee personen. 

2. Over de toelating van andere dan in lid! bedoelde personen beslist de ----
voorzitter van de vergadering. -------------------------

3. Een lid kan telefonisch of via enig elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan
een vergadering en wordt dan beschouwd als aanwezig bij een vergadering in--
persoon. Voorts kan de gehele algemene vergadering telefonisch vergaderen of via -
enig elektronisch communicatiemiddel. Als voorwaarde voor het in de twee vorige
zinnen bepaalde geldt dat de aan de vergadering deelnemende leden altijd --
rechtstreeks aan het overleg en de besluitvorming kunnen deelnemen. -----

4. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch ---
communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag
voor die van de vergadering, worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van -
de vergadering worden uitgebracht. -----------------------

5. leder lid van de Vereniging dat niet geschorst is heeft één stem. Een lid kan---
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slechts één ander lid vertegenwoordigen door hem schriftelijk volmacht te ---
verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van schriftelijkheid van - - 
de volmacht wordt voldaan indien die volmacht elektronisch is vastgelegd. ----

Voorzitterschap/notulen. ---------------------
Artikel18. ---------------------------

L De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het--- - -
Bestuur of de plaatsvervangend voorzitter van het Bestuur. Wordt ook op---
deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering --
daarin zelf.--------------------------

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gehouden, die ter --
vaststelling door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. in de--
notulen wordt tevens vermeld welke leden ter vergadering aanwezig zijn---
geweest. 

Besluitvorming van de algemene vergadering.--------------
Artikel19. ---------------------------

1. Aan de algemene vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden---
toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.---

2. De algemene vergadering besluit bij gewone meerderheid van de------
uitgebrachte stemmen behoudens voor zover bij de wet of in deze statuten--
voor enig besluit een gekwalificeerde meerderheid is voorgeschreven. leder --
niet-geschorst lid van de algemene vergadering heeft één stem. Blanco----
stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen---
wordt binnen twee weken opnieuw een vergadering belegd. Indien de----
stemmen dan opnieuw staken, beslist de voorzitter.------------

3. De algemene vergadering kan alleen geldige besluiten nemen indien de----
meerderheid van de leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.---

4. Indien in een vergadering van de algemene vergadering het vereiste aantalleden -
niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie 
weken een volgende vergadering worden gehouden, waarin de besluiten kunnen
worden genomen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of-----
vertegenwoordigde leden van de algemene vergadering.----------

5. Indien in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn of vertegenwoordigd -
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende -
onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de statutaire voorschriften
voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen. ---

6. De algemene vergadering kan ook buiten vergadering met de wettelijk of statutair
vereiste meerderheid besluiten nemen, mits alle leden schriftelijk hun zienswijze tot 
uitdrukking hebben kunnen brengen en lid zich niet tegen deze wijze van---
besluitvorming verzet. Een aldus genomen besluit wordt in het verslag van de--
volgende vergadering opgenomen, met vermelding van de uitgebrachte zienswijzen. 

7. Een lid meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling terstond aan de--
voorzitter van het Bestuur en aan de overige leden van de algemene vergadering en
verschaft daarover alle relevante informatie. ------------- 

Huishoudelijk reglement.---------------------- 
Artikel20. -------------------------

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Het-----
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huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet noch de statuten. ----
Statutenwijziging.- ------------------------
Artikel21. --------------------------

!:. De statuten van de Vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van---
de algemene vergadering. 

2. De leden van de algemene vergadering worden daartoe bijeengeroepen op een -
termijn van ten minste zeven dagen, waarbij de tekst van de voorgestelde---
statutenwijziging woordelijk in de oproeping voor de vergadering is opgenomen. -

3. Een besluit tot goedkeuring van een statutenwijziging kan slechts worden genomen
met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte --
stemmen in de algemene vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. ----------------

4. Indien in de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zou worden -
behandeld, niet het vereiste aantalleden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na
zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken na de eerste vergadering, een tweede 
vergadering worden gehouden, waarin het besluit tot goedkeuring kan worden-
genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de in die ---
vergadering geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantalleden dat aanwezig -
of vertegenwoordigd is. ----------------------

~ Een besluit tot wijziging van de statuten treedt pas in werking nadat daarvan een -
notariële akte is opgemaakt. leder lid van het Bestuur is bevoegd tot het doen -
verlijden van de notariële akte van statutenwijziging.-----------

6. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot---
juridische fusie, juridische splitsing en omzetting van de stichting.------

Ontbinding.---------------------------
Artikel22. ---------------------------

1. Het Bestuur is bevoegd de Vereniging te ontbinden, na voorafgaande,-----
goedkeuring van de algemene vergadering.---------------

2. Het bepaalde in artikel19 lid 2 tot en met lid 4 is van overeenkomstige toepassing -
op het besluit tot goedkeuring van de ontbinding van de Vereniging. -----

~ De Vereniging blijft na ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is.----------------------

4. De vereffenaars dragen hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het---
vermogen is overgebleven gelijkelijk over aan de leden. Bij het besluit tot ---
ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het overschot----
worden gegeven.------------------------

5. De vereffening geschiedt door het Bestuur, tenzij één of meer andere - ---
vereffenaars door algemene vergadering worden aangewezen.--------

6. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de Vereniging wordt-
ingeschreven in de daartoe bestemde registers. -------------

7. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en de---
reglementen zoveel mogelijk van kracht.----------------

8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige ----
gegevensdragers van de ontbonden Vereniging gedurende de wettelijke termijn-
berusten onder de persoon daartoe aangewezen door de vereffenaars. ----

Slotbepaling.--------------------------
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Artikel23. - -------------------------

In alle gevallen waarin noch de wet noch deze statuten noch de reglementen voorzien, -
beslist het Bestuur, na overleg met de algemene vergadering.---------
De comparante is mij, notaris, bekend. -----------------
Waarvan akte verleden te Enschede op de datum vermeld in het hoofd van deze akte.
Nadat de inhoud van de akte aan de comparante zakelijk werd opgegeven en toegelicht, 
verklaarde zij dat zij van de inhoud heeft kennis genomen en daarmee instemt. ---
Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de--
comparante en mij, notaris, ondertekend.----------------
(Volgt ondertekening). 
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
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