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STATUTENWIJZIGING VERENIGING 
 
50677/MVD/LBF 
Heden, *** tweeduizend achttien, verschenen voor mij, mr. Marc Léon van Dijk, 
notaris te Oud-Beijerland: 
a. de heer Steven Agnes Maurice Corijn, geboren te Oostburg op drie en 

twintig oktober negentienhonderd zeventig (23-10-1970), wonende te 3262 
GN Oud-Beijerland, W. Vrijlandtstraat 24, zich legitimerende met ***, 
nummer: ***; 

b. de heer Flip Cornelis den Eerzamen, geboren te Middelharnis op zes en 
twintig augustus negentienhonderd twee en zeventig (26-08-1972), 
wonende te 3261 SK Oud-Beijerland, Huizingastraat 30, zich legitimerende 
met ***, nummer: ***,  

handelend als voorzitter respectievelijk voorzitter en secretaris van de 
vereniging: Ondernemersvereniging Hoeksche Waard, gevestigd te Oud-
Beijerland, feitelijk gevestigd te 3274 ND Heinenoord, Opper Van Treurenstraat 
7, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder 
nummer 40324720, hierna te noemen: de Vereniging en als zodanig bevoegd 
op grond van artikel 11 van de statuten van de Vereniging de statutenwijziging 
bij notariële akte vast te leggen. 
De verschenen personen, handelend als gemeld, hebben mij, notaris, het 
volgende verklaard: 
INLEIDING 
1. De Vereniging werd opgericht bij notariële akte op zes en twintig april 

negentienhonderd vier en negentig (26-04-1994) verleden voor A. Berger, 
destijds notaris te Oud-Beijerland. 

2. De statuten van de Vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële 
akte op zeven januari tweeduizend zestien (07-01-2016) verleden voor mr. 
M.L. van Dijk, voornoemd. 

3. Op twaalf december tweeduizend achttien (12-12-2018) heeft de algemene 
vergadering van de Vereniging besloten de statuten van de Vereniging te 
wijzigen. 

 Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt. 
STATUTENWIJZIGING 
Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met 
onmiddellijke ingang als volgt: 
"STATUTEN 
NAAM EN ZETEL 
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Artikel 1 
1. De vereniging draagt de naam: "Ondernemersvereniging Hoeksche 

Waard".  
2. De vereniging is statutair gevestigd te Oud-Beijerland. 
DOEL 
Artikel 2 
1. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van het contact tussen de leden 

en het behartigen van de belangen van alle leden, zowel individueel als 
gezamenlijk. 

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het beleggen van 
bijeenkomsten, het leggen en onderhouden van contacten met derden, in 
het bijzonder met (overheids-)instanties, het presenteren van de vereniging 
naar buiten door het verstrekken van informatie aan derden en het zo nodig 
optreden als belangengroepering. 

DUUR 
Artikel 3 
De vereniging - opgericht op zes april negentienhonderd vier en negentig (06-
04-1994) - is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
LIDMAATSCHAP 
Artikel 4 
1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. 
2. Gewone leden kunnen zijn alle natuurlijke of rechtspersonen die een bedrijf 

hebben, of die als onderneming respectievelijk zakelijk dienstverlener staan 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel alsmede zakelijke 
dienstverleners. 

3. Gewone leden zijn zij, die voldoen aan het hiervoor sub 2. bepaalde, die 
zich als gewoon lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur 
als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. 

 Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering 
alsnog tot toelating besluiten. De algemene vergadering kan haar 
bevoegdheden hiertoe delegeren aan een door haar ingestelde commissie 
in de zin van artikel 4.a. van deze statuten. 

4. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de 
vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging, door de 
algemene vergadering daartoe zijn benoemd. 

5. De vereniging kent naast leden en ereleden ook donateurs. 
Artikel 4.a. 
1. De vereniging kan commissies hebben. Artikel 4a lid 1: De vereniging kan 

commissies hebben, waarbij verplicht één commissie is begaan met de 
lokale kernen in de Hoeksche Waard. 

2. De commissies worden ingesteld door het bestuur. Artikel 4a lid 2: De 
commissies worden ingesteld door het bestuur en worden geleid door een 
door het bestuur van de Vereniging aan te stellen commissievoorzitter. 

3. Een commissievoorzitter dient deel uit te maken van het bestuur van de 
Vereniging. 

Artikel 4.b. Donateurs 
1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Er 
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kunnen verschillende categorieën donateurs zijn.  
 Donateurs zijn gebonden aan de statuten, reglementen en besluiten van de 

vereniging. Zij hebben alleen toegang tot de algemene vergadering als die 
vergadering dat besluit. Zij hebben daar geen stemrecht. 

2. De in deze statuten voor leden getroffen regelingen over toelating en 
opzegging met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van 
toepassing op donateurs. 

3. De algemene vergadering kan een minimumbedrag vaststellen dat, hetzij 
per boekjaar, hetzij eenmalig, door een donateur aan de vereniging is 
verschuldigd. 

 De minimale bijdrage kan per categorie verschillen. 
4. De secretaris houdt een register bij waarin de namen en adressen van de 

donateurs zijn vermeld. 
Artikel 5 
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of 
overgang. Het lidmaatschap geldt voor één persoon per bedrijf. 
Artikel 6 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
 a. door het overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de 

vereniging, dan eindigt haar lidmaatschap, wanneer zij ophoudt te 
bestaan; 

 b. door verlies van de in artikel 4 lid 2 bedoelde kwaliteit, tenzij het 
betreffende lid tot erelid is benoemd; 

 c. door opzegging door het lid; 
 d. door opzegging door de vereniging; 
 e. door ontzetting. 
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen 

het einde van een kalenderjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van 
een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. 

 Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging 
mogelijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 
laten voortduren. 

 Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap 
door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar. 

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts 
geschieden tegen het einde van een kalenderjaar. 

 De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming 
van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. 

 Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaats 
vinden in de in de wet bepaalde gevallen. 

 Het bepaalde in de twee laatste zinnen van het vorige lid is van 
overeenkomstige toepassing. 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer 
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging 
handelt, zoals onder meer in het geval van de ondanks 
betalingsherinneringen niet of niet tijdige betaling door het lid van zijn 
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jaarlijkse bijdrage, of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze 
benadeelt. 

 De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten 
spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. 

 De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de 
kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende 
de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

 Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden 
genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal 
uitgebrachte stemmen. 

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft 
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid 
verschuldigd. 

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN 
Artikel 7 
De gewone leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van de contributie, 
welke door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. De leden zijn 
voorts gehouden de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging na te 
leven. 
De overige verplichtingen van de leden worden verder bij reglement of besluit 
geregeld. 
Ereleden zijn niet gehouden tot het betalen van de contributie. 
GELDMIDDELEN 
Artikel 8 
De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit de jaarlijkse bijdragen 
van de gewone leden, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten. 
BESTUUR 
Artikel 9 
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste twaalf personen.  
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de 

vereniging benoemd. 
 De algemene vergadering stelt tevens het aantal der bestuurders vast. 
 De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd. De 

overige functies worden door de bestuursleden onderling verdeeld. 
3. Bestuurders kunnen te allen tijd onder opgaaf van redenen door de 

algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van 
schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid 
van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

4. Indien in geval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering 
niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de 
schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich 
in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een 
raadsman doen bijstaan. 

5.1 Met inachtneming van het hierna bepaalde, worden bestuurders benoemd 
voor een periode van maximaal zes jaar. 

 Onder een jaar wordt in dit artikel verstaan de periode tussen twee 
opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. 
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5.2 De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken 
rooster; een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk 
herbenoembaar, mits hij de hiervoor in lid 5.1 gestelde termijn niet 
overschrijdt. 

5.3 Indien een bestuurder de hiervoor in lid 5.1 gestelde termijn heeft vol 
gemaakt, kan de algemene vergadering, in afwijking van het bovenstaande, 
besluiten dat het bestuurslidmaatschap van de desbetreffende bestuurder 
telkens voor maximaal drie jaar verlengd wordt. 

6. Onder voorbehoud van goedkeuring, door de algemene vergadering te 
verlenen in de eerstvolgende algemene vergadering, kan het bestuur 
zelfstandig in vacatures voorzien. 

Artikel 10 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 
2. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene 

vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, 
vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van 
overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot 
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. 

Artikel 11 
1. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de vereniging in en 

buiten rechte. 
2. Het bestuur wordt vertegenwoordigd door een dagelijks bestuur, bestaande 

uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. 
 De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk 

handelende bestuurders, onder wie in elk geval hetzij de voorzitter, hetzij de 
secretaris, hetzij de penningmeester. 

3. Een niet-voltallig bestuur blijft bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen. 
DE ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 12 
1. De algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats te bepalen 

door degene die de vergadering bijeenroept. 
2. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden en wel 

binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar, behoudens verlenging 
van deze termijn door de algemene vergadering. 

 In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en 
doet het onder overlegging van een balans en een staat van baten en 
lasten en overigens van de nodige bescheiden rekening en verantwoording 
van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur. 

3. Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een commissie van tenminste 
twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 

 Het bestuur doet de in het vorige lid bedoelde stukken tenminste een 
maand voor de dag, waarop de algemene vergadering zal worden 
gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de 
commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de 
algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Vergt dit 
onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige 
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kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige 
doen bijstaan. 

4. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste 
inlichtingen te verschaffen, haar de kas en de waarden te tonen en inzage 
in de boeken en bescheiden der vereniging te geven. 

Artikel 13 
1.  Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden 

algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit 
wenselijk oordeelt. 

2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd 
is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in een 
algemene vergadering, doch in elk geval minimaal tien procent der leden 
met een minimum van tien leden, is het bestuur verplicht tot het 
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer 
dan vier weken. 

 Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, 
kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene 
vergadering overgaan. 

3. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke 
mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste zeven 
dagen. 

 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 
4. Indien werd gehandeld in strijd met het bepaalde in het vorige lid, kan de 

algemene vergadering niettemin rechtsgeldig besluiten, tenzij een zodanig 
aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen van een/tiende 
gedeelte der stemmen zich daartegen verzet. 

Artikel 14 
1. Toegang tot de algemene vergadering (alsmede spreekrecht) hebben de 

leden (zowel de gewone leden als de ereleden), de personen die deel 
uitmaken van de organen van de vereniging, alsmede degenen, die daartoe 
door de algemene vergadering zijn uitgenodigd. 

2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de gewone leden en de 
ereleden. 

 Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven 
namens hem te stemmen. 

 Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan 
het bestuur worden overgelegd. 

 Eén lid kan niet meer dan drie andere leden vertegenwoordigen. 
3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering 

stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in de vergadering bijeen, heeft, mits 
met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit 
van de algemene vergadering. 

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene 
vergaderingen worden gehouden. 

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere 
meerderheid is voorgeschreven worden genomen bij volstrekte 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 



blad 7 

 De verkiezing van bestuursleden zal uitsluitend schriftelijk geschieden. 
 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet-uitgebracht 

beschouwd. 
 Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. 
 Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. 
 Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een 

volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee 
personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na 
tussenstemming. 

Artikel 15 
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens 

afwezigheid door de secretaris en bij diens afwezigheid de penningmeester. 
2. Het door de voorzitter der algemene vergadering uitgesproken oordeel, dat 

door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. 
 Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd 

gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden 

door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. 
 Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene 

vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de 
secretaris van die vergadering ondertekend. 

STATUTENWIJZIGING 
Artikel 16 
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van 

een algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling 
dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen 
voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de 
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte 
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop 
de vergadering werd gehouden. 

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts 
worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het 
aantal uitgebrachte stemmen. 

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële 
akte is opgemaakt. 

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien 
ter algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene 
stemmen wordt genomen.  

6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van 
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals 
deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het 
handelsregister. 

ONTBINDING EN VEREFFENING 
Artikel 17 



blad 8 

1. Het bepaalde in artikel 16, leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige 
toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van 
de vereniging. 

2. Tenzij de algemene vergadering bij het in het vorige lid bedoelde besluit 
een andere bestemming vaststelt voor het batig saldo, komt dit toe aan hen 
die ten tijde van de ontbinding lid van de vereniging waren. 

3. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening 
door het bestuur. 

4. 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 voor 
zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de 
vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de 
woorden: "in liquidatie". 

Artikel 18 
1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen, waarin 

onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet 
volledig wordt voorzien. 

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of 
met deze statuten. 

3. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het 
bepaalde in artikel 16 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing." 

BIJLAGE 
Aan deze akte is het volgende stukken vastgemaakt: 
- notulen algemene vergadering. 
SLOT 
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE is verleden te Oud-Beijerland op de datum in het hoofd van 
deze akte gemeld. 
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en 
toegelicht. 
De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte 
geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te 
hebben kennis genomen. 
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst 
door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. 


