
STATUTENWIJZIGI NG VERENIGING
(Vereniging Het Hazeleger Wolfheze)

Zaaknumm er'.21290/MS

Heden, twintig februari tweeduizend twintig, verschenen voor mij, mr. Robert-Jan -
Tesink, notaris in de gemeente Apeldoorn kantoorhoudende te Apeldoorn, de

navolgencie personen, te weten:
1. de heer Hendrik Albert van Eiik, wonende le 6874 AW Wolfheze, gemeente -

Renkum, Wolfhezenrueg 120 77, geboren te Amersfoort op vierentwintig juli -
negentienhonderdvijfenvijftig, zich legitimerende met zijn Nederlands
paspoort, nummer NYD0451R1, uitgegeven te Renkum op achtentwintig 

-december tweeduizend zestien, gehuwd;
2. de heer Remco Etten, wonende le 6874 AW Wolfheze, gemeente Renkum, -

Wolfhezerweg 120 24, geboren te Amersfoort op zesentwintig maart
negentienhonderdzevenenzestig, zich legitimerende met zijn Nederlands
paspoort, nummer NPH083107, uitgegeven te Zwolle op dertig januari

tweeduizend zeventien, gehuwd.
lnleidinq
De comparanten verklaarden het navolgende.

De statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
Het Hazeleger Wolfheze, statutair gevestigd te Renkum, kantoorhoudende te
6874 AW Wolfheze, Wolfhezenrueg 120 - 36, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 40122393, hierna te noemen: de vereniqinq, -
zijn laatstelijk vastgesteld bij akte van oprichting, op zeventien septembe
negentienhonderdnegenenzeventig verleden voor een plaatsvervanger van -
P.J. Postma, destijds notaris te Arnhem.
De algemene vergadering van de vereniging heeft in ziin op vijftien maart 

-tweeduizend negentien te Wolfheze gehouden vergadering, waadoe mede -
met het doel van wijziging der statuten werd opgeroepen met inachtneming -
van de in de wet en de statuten gestelde termijnen, vormvoorschriften en 

-andere formaliteiten - en waarbij ten minste twee derde van alle leden
aanwezig dan wel vertegenwoordigd was - en waarbij met een meerderheid -
van tenminste twee derde van de stemmen is besloten de statuten van de 

-vereniging te wijzigen conform hetgeen hierna volgt.-
Van een en ander blijkt uit de notulen van gemelde vergadering, welke notulen
aan deze akte wordt oehecht.
Op grond van de statuten zijn de co
onderhavige akte te doen verlijden.

mparanten gezamenlijk bevoegd om de -

De comparanten verklaarden krachtens voormeld besluit van de algemene -
ledenvergadering bij deze de statuten van de stichting te wijzigen en volledig -
opnieuw vast te stellen door de tekst te doen luiden als volgt:

Wiiziqinq van de statuten
STATUTEN
Naam en zetel



Artikel 1.

1.

2.

Doel

De vereniging draagt de naam: Het Hazeteger Wolfheze.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Renkum.

Artikel 2.

1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de gemeenschappelijk

belangen van de eigenaren van de woningen met bijbehorende en nabij
gelegen gronden, staande en gelegen nabij de Wolfhezerweg 120 te 

-
vvuil ilEZU.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door alle wettige middelen, onder -
meer door het voor gemeenschappelijke rekening van de leden aanleggen, -
onderhouden en beheren en eventueel in eigendom verwerven van gedeelten

van gemeld terrein, welke als weg, parkeederrein, voetpad, bosterrein of 
-dergelijke voor gemeenschappelijk gebruik zijn bestemd, alsmede verlichting -

en andere voozieningen tot gemeenschappelijk gebruik bestemd, welke zich -
op of in bedoelde gedeelten bevinden of zullen worden aangelegd.
Verder zal de vereniging er op toezien, dat de leden de verplichtingen
nakomen, welke zij tegenover de vereniging hebben of bij de aanvaarding in -
eigendom van de woning op zich hebben genomen.

Duur en vereniqinqsiaar
Artikel 3.

1. De vereniging is opgericht op zeventien september negentienhonderd
negenenzeventig.
Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

3.

Leden
Artikel4.
Lid van de vereniging zijn de eigenaren van de woningen met bijbehorende en 

-nabijgelegen gronden, zoals omschreven in artikel 2. lndien het eigendom van een -
woning verdeeld is over meer dan één eigenaar, hebben zij gezamenlijk 1 stem in -
de ledenvergadering
Geldmiddelen
Artikel 5.

De geldmiddelen der vereniging bestaan uit contributies en andere door de
algemene ledenvergadering vast te stellen bijdragen van de leden, uit eventuele 

-verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen, compensatie van 
-geleden schade en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten.

Bestuur. benoeminq bestuurders
Artikel 6.

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie personen. Het aantal
bestuurders wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

2" De bestuurders worden door de algemene ledenvergadering uit de leden der -
vereniging of daarbuiten benoemd voor een termijn van drie jaren. Het bestuur
wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester 

-
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3. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan 
-indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een 

-meerderheid vereist van ten minste twee derden der geldig uitgebracht
stemmen.

4, De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit -
schriftelijk geschiedt en met een opzeggingstermijn van ten minste €êrl 

-
maand.

5. Jaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken -
rooster. Het aftredend lid is terstond herkiesbaar voor een nieuwe
zittingsperiode

Verteqenwoordiqinqsbevoeqdheid

M
1. Het bestuur is belast met het dagelijks bestuur der vereniging. Twee

bestuurders gezamenlijk, waarvan ten minste de voozitter of secretaris, zijn -
bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. De overige -
bestuursleden kunnen zich hierbij door een schriftelijk gemachtigde doen 

-vertegenwoordigen.
Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de 

-
pe n ni n g meester voldoencie.

3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor
alle handelingen en transacties, welke een bedrag of een waarde vêÍt 

-
vierduizend vijfhonderdvijfenveertig euro (€ 4.545,00) te boven gaan.

Jaarveroaderinq / alqemene ledenverqaderino
Artikel L
1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene 

-
vergadering(jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze
vergaderingzijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige 

-bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar -gevoerd bestuur.
De algemene vergadering benoemt jaarlijks doch uiterlijk dertig dagen voor de
jaarvergadering een commissie van tenminste twee leden, die geen deel 

-mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening €o 

-

verantwoording over het lopende casu quo laatstverstreken boekjaar. De 

-

2.

2.

commrssre
Vereist het
commissie

brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de 

-
zich door een deskundige doen bijstaan"

3" Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste 

-
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der 

-vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging
te geven.
Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de 

-
rekeningenverantwoordingstrekthetbestuurtotdécharge.-
lndien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, -
benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit 

-tenminste drie leden welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en 
-

4.

5.



2.

4
verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder

benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de

algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de 
-goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die 

-

maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht -
worden.

Artikel 9.

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met -
inachtneming van een termijn van veertien dagen. Zijworden gehouden in de

gemeente Renkum. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te 
-zenden schriftelijke mededeling

Behalve de in artikel 8 bedoelde jaarvergadering zullen algemene

vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, -
alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen 

-
ondenruerpen wordt vezocht door tenminste tien leden.

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot -
bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van niet langer dan -
vier weken. lndien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen -
nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven,

zullen de vezoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wiize -
waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.

4. De algemene ledenvergadering is bevoegd contributies en andere door de 
-leden te betalen bijdragen vast te stellen.

Artikel 10.

1. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en hebben daar

per woning één stem. leder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door -
een schriftelijk daartoe gemachtigde.
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al ziin deze niet in een 

-

vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur $€ooÍï1êo, 

-dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk -
besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er 

-melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering. -
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het 

-aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits die geschiedt op 
-voorstel van de voorzitter

4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte 

-

meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders -
bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der

uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. lndien niemand die 

-

meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen -
de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben

verkregen en is hij gekozen die bij die tweede stemming de meerderheid der -
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. lndien bij die tweede stemming

de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel 

-



/

5.
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verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet ln aanmerking komen
oranco slemmen.
Een ter vergadering door de voozitter uitgesproken oordeel dat een besluit is

genomen is beslissend. lndien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit -
oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats

wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt.

Artikel 11.

1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn atwezigheid of -
ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering 

-optreden.
Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of
door een door de voorzitter aangewezen persoon notulen gehouden.

Statutenwiizioinq
Aftikel 12.

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de 
-algemene vergadering, waaftoe werd opgeroepen met de mededeling dat 
-daarin wijziging van de statuten zalworden voorgesteld

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een -
voorstel tot statuten wijziging hebben gedaan, moeten bij de oproep tot de 

-vergaderingeenafschriftvandatvoorstel,waarindevoorgestelde-
wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen aan ieder der leden doen 

-
LuEALI I lEl l.

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene
vergadering waar ten minste twee derden van het totaal aantal leden der 

-vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten -
minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen

Artikel 13.

Het in artikel 12 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering -
alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met

algemene stemmen wordt genomen.
Artikel 14.

1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële -
akte is opgemaakt, getekend door ten minste twee bestuursleden.

2" De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de -
gewijzigdestatutennederteleggentenkantorevandeKamerVêí1-
Koophandel en -Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel 

-heeft.
Ontbindinq
Artikel 15.

1" Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene 

-vergadering genomen met ten minste twee derden van het aantal geldig
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uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierden van -
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2. Bij de oproeping tot de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet 
-worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de 

-

vereniging te ontbinden.
lndien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars ziin 

-aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.

4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemen

vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van -
de vereniging overeenstemmen.

5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot

vereffening van haar vermogen nodig is.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten êh 

-

reglementen voor zovet mogelijk van kracht. ln stukken en aankondigingen -
die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de

woorden "in liquidatie".
Aanhechten stukken (annexen) :

Aan deze akte wordt eén (1) stuk gehecht:

verslag algemene ledenvergadering, de dato vijftien maart tweeduizend 

-negentien.-
SLOT
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparanten is 

-door mij, notaris, vastgesteld aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe 

-bestemde documenten.
WAARVAN AKTE is verleden te Apeldoorn op de datum als in het hoofd van deze -
akte is gemeld.
Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, aan de -
comparanten mededeling van de zakelijke inhoud daarvan gedaan en daarop een -
toelichting gegeven. De comparanten hebben verklaard tijdig voor het verlijden van -
deze akte van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met beperkt

voorlezing in te stemmen. Vervolgens heb ik, notaris, de gedeelten van deze akte -
waarvan de wet dit verlangt voorgelezen. Onmiddellijk na die beperkte voorlezing is

deze akte onderlekend door ieder der comparanten en tenslotte door mij, notaris.-
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:


