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STATUTENWIJZIGING

Heden, vier mei tweeduizend zeven,
verschenen voor mij, Mr FERDINANDUS DE WAAL, notaris gevestigd in de
Gemeente Geldermalsen, kantoorhoudende te Rumpt:
1. de heer JACOBUS LEONARDUS KRUIT, wonende te 4161 BB Heukelum,
Achterweg 53, geboren te Rotterdam op één september negentienhonderd
zesenveertig, zich legitimerende met een paspoort nummer XXXXXX,
afgegeven te XXXXXX op XXXXXX, huwelijkse staat;
2. de heer JOHAN FREDERIK BOEGBORN, wonende te 4196 JL Tricht, Dr.
van de Willigenstraat 39, geboren te Haarlem op twintig juli negentienhonderd
vijftig, zich legitimerende met een paspoort nummer XXXXXX, afgegeven te
XXXXXX op XXXXXX, huwelijkse staat,
ten deze handelende als voorzitter respectievelijk secretaris van de statutair te
Acquoy (gemeente Geldermalsen) gevestigde en te 4161 BB Heukelum,
Achterweg 53, (correspondentieadres: 4140 AE Leerdam, Postbus 224)
kantoorhoudende vereniging: VERENIGING TOT BEHOUD VAN HET
LINGELANDSCHAP, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Rivierenland onder nummer 40157294, als
zodanig gemelde vereniging conform artikel 9 lid 3 rechtsgeldig
vertegenwoordigende, ten deze handelend ter uitvoering van het besluit van de
algemene ledenvergadering van gemelde vereniging, gehouden in fort Asperen
op veertien juni tweeduizend zes, van welk besluit blijkt uit een aan deze akte te
hechten stuk.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat de statuten van gemelde
vereniging laatstelijk werden vastgesteld bij akte van partiële statutenwijziging op
vijfentwintig juli negentienhonderd zevenennegentig voor Mr C.A.M. Kleipool,
destijds notaris te Rumpt verleden.
Ter uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging verklaarden de
comparanten, handelend als gemeld, de statuten geheel opnieuw vast te stellen
zodat deze per het moment van het van kracht worden van de statutenwijziging
gewijzigd luiden als volgt:
NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: VERENIGING TOT BEHOUD VAN HET
LINGELANDSCHAP.
2. Zij is gevestigd te Acquoy in de Gemeente Geldermalsen.
3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
DOEL EN MIDDELEN
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel om de rivier de Linge en haar zijlopen, alsmede
het omliggende gebied, zodanig te beschermen en te doen beschermen, te
beheren en te doen beheren, te ontwikkelen en te doen ontwikkelen, te
gebruiken en te doen gebruiken, dat de aanwezige cultuurhistorische,
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landschappelijke, natuurlijke en milieuwaarden in stand blijven en waar
mogelijk worden verhoogd. In dit doel wordt onder het omliggende gebied het
samenhangende deel van het rivierengebied verstaan waarin de Linge haar
loop heeft. Dit gebied is aan de noordzijde begrensd door de Lek en de
Nederrijn, aan de oostzijde door het Pannerdens Kanaal, aan de zuidzijde
door de Waal en aan de westzijde door het Merwedekanaal, waarbij de grens
steeds in het midden van deze waterlopen ligt.
2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het als zakelijk of persoonlijk gerechtigde verkrijgen en in beheer nemen
van onroerende goederen;
b. bemoeiingen bij de overheid, rechtspersonen en natuurlijke personen;
c. het verrichten van voorlichtingsactiviteiten;
d. het verrichten of doen verrichten van onderzoek, het verzamelen van
gegevens en het uitgeven van publikaties;
e. het samenwerken met gelijkgerichte organisaties;
f. het bijeen brengen van gelden, nodig om het doel van de vereniging te
bevorderen;
g. het volgen van, het reageren op en het anticiperen op fysieke,
economische, sociaal-maatschappelijke en andere ontwikkelingen, die
zowel direct als indirect verband houden met, of van invloed zijn of
kunnen zijn, op de in Artikel 2, Lid 1 genoemde waarden van het
Lingegebied;
h. alle andere wettige middelen, zoals ondermeer het voeren van alle
voorkomende administratieve en andere procedures ter voorkoming van
ontwikkelingen die in strijd zijn met de doelstellingen van de vereniging.
3. In iedere gemeente, geheel of gedeeltelijk gelegen binnen het werkgebied
van de vereniging, kunnen afdelingen van de vereniging worden opgericht die
actief zijn in het verwezenlijken van het in Artikel 2 Lid 1 genoemde doel.
LEDEN EN BEGUNSTIGERS
Artikel 3
De vereniging kent leden en begunstigers.
Leden zijn meerderjarige natuurlijke personen of rechtspersonen.
Begunstiger is hij die zich als zodanig bij het bestuur heeft gemeld en door het
bestuur is toegelaten. Hij steunt de vereniging met een financiële bijdrage,
waarvan het minimum wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
AANMELDING EN TOELATING
Artikel 4
1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt bij het bestuur, dat over de
toelating beslist.
2. In het geval van niet-toelating door het bestuur tot lid kan de algemene
vergadering -op verzoek van de betrokkene- alsnog tot toelating besluiten,
echter slechts met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen.
EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 5
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
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a.

door het overlijden van het lid en door het ontbonden worden van het lid
rechtspersoon;
b. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het
bestuur;
c. door opzegging namens de vereniging; deze opzegging kan gedaan
worden, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de
statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn
verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, als ook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren;
d. door royement;
deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene
vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde
van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglement en/of besluiten van de Vereniging handelt of de
vereniging op Onredelijke wijze benadeelt;
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen
het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn
van vier weken.
3. Opzegging namens de Vereniging geschiedt door het bestuur.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de
datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid kan binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij de
verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of
medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van
het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op
grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na
de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de
algemene vergadering.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van
redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt blijft de
contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
8. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel, eindigt het
lidmaatschap onmiddellijk.
SCHORSING
Artikel 6
1. Leden, die handelen in strijd met statuten en/of Huishoudelijk Reglement van
de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene
vergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de
statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering genomen heeft
kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier weken.
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2.

Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de
algemene vergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het
lidmaatschap.
Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap
voortvloeien, doch behouden het recht op de algemene vergadering, waar
hun schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de
beraadslagingen deel te nemen.
GELDMIDDELEN
Artikel 7
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van de leden;
b. giften;
c. subsidies;
d. bijdragen van de begunstigers;
e. andere wettige inkomsten.
2. De leden zijn gehouden tot het betalen van een contributie, die door de
algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld.
BESTUUR
Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf leden;
deze worden op de jaarlijkse algemene vergadering door en uit de gewone
leden bij meerderheid van stemmen gekozen.
2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door tenminste twee gewone leden,
door het bestuur of op eigen voordracht.
3. De voorzitter wordt als zodanig door de algemene ledenvergadering bij
meerderheid van stemmen uit het bestuur gekozen.
Het bestuur kiest uit haar midden een vice-voorzitter, secretaris en
penningmeester.
4. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn verkiezing af volgens een
door het bestuur op te maken rooster.
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats
van zijn voorganger in.
5. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij
daartoe termen aanwezig acht.
Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit
tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap;
b. door bedanken als bestuurslid.
DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 8
1. De voorzitter, secretaris en penningmeester en twee andere door het bestuur
uit haar midden aangewezen personen vormen tezamen het dagelijks
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bestuur.
Het bestuur bepaalt onder haar verantwoordelijkheid de taken en
bevoegdheden van het dagelijks bestuur.
3. Het dagelijks bestuur kan door het bestuur worden belast met de
voorbereiding en uitvoering van besluiten van het bestuur.
4. Het dagelijks bestuur is aan het bestuur verantwoording verschuldigd en dient
de instructies van het bestuur op te volgen.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 9
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het
besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open
plaatsen aan de orde komt.
3. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter
en de secretaris tezamen of bij hun ontstentenis door hun plaatsvervangers.
REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 10
1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.
Het eerste verenigingsjaar eindigt op eenendertig december
negentienhonderd negentig.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand april een algemene vergadering - de
jaarvergadering - gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit
en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten,
rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde
bestuur.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van
tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur
en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze commissieleden wordt nader
geregeld bij het Huishoudelijk Reglement.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door
een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle
door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en
de waarden te tonen en inzage te geven van de boeken en bescheiden van
de vereniging.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 11
2.
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1.

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Op de jaarvergadering als bedoeld in artikel 10 lid 3 komen ondermeer aan
de orde:
a. vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. jaarverslag van de secretaris;
c. jaarverslag van de penningmeester.
d. verslag van de kascommissie;
e. vaststelling van de begroting;
f. vaststelling van de contributies;
g. verkiezing bestuursleden;
h. verkiezing leden van de kascommissie;
i. rondvraag;
3. Andere vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk
oordeelt.
4. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met
inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De
bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke
kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.
5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende van het
aantal leden 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 is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het
vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste één, ter
plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad of huis aan
huis bezorgd nieuwsblad.
TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.
2. Ieder lid heeft een stem en is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een
schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet meer dan twee
stemmen kan uitbrengen.
3. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk
besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenregister terwijl er
melding van wordt gemaakt tijdens de eerst volgende algemene vergadering.
4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het
aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op
voorstel van de voorzitter.
5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voorzover de statuten niet
anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het
staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, vindt
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herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig, de meeste
en op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming
beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij die herstemming de stemmen
staken, beslist het lot.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 13
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de
algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor
oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen
bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien
dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de
vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel,
zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen.
4. Het in de leden 1 tot en met 3 bepaalde is niet van toepassing, indien op de
algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het
besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het
cluborgaan. Iedere bestuurder afzonderlijk is tot het doen verlijden van deze
akte bevoegd.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 14
1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de
algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is, kan op een volgende te houden algemene vergadering
alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde
aantal leden, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte
stemmen tot ontbinding worden besloten.
3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde
vergaderingen moet worden meegedeeld, dat ter vergadering zal worden
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voorgesteld de vereniging te ontbinden.
De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien
dagen bedragen.
4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen,
geschiedt de vereffening door het bestuur.
5. De algemene ledenvergadering beslist over de bestemming van een
eventueel batig saldo.
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en
reglementen voor zover mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan
haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 15
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de
algemene vergadering.
3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die
geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
SLOT AKTE
De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris,
aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten
vastgesteld.
WAARVAN AKTE is verleden te Rumpt op de datum als in het hoofd dezer akte
vermeld.
Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de
comparanten hebben dezen eenparig verklaard tijdig voor het verlijden van de
inhoud te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs
te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de comparanten
en mij, notaris, ondertekend.

