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STATUTENWIJZIGING VERENIGING
WWE1187444
d.d. 7 september 2015
nr.

Heden, zeven september tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Wilhelmus
Gertrudis Weijs, notaris te Venray: --------------------------------------------------------------1.

mevrouw Gertruda Maria Philippa Dumoulin, paspoortnummer NXC60PDF5,
afgegeven te Venray op twee oktober tweeduizend twaalf (02-10-2012), --------geboren te Maastricht op zes augustus negentienhonderd vijfenveertig (06-08- 1945), wonende Merseloseweg 140, 5801 CE Venray, in wettelijke ---------------gemeenschap van goederen gehuwd met de heer Drs Arnold Lodewijk ---------Eekhout; --------------------------------------------------------------------------------------------

2.

de heer Paulus Jacobus Maria van Doesum, rijbewijsnummer 4316338214, afgegeven te Venray op tien september tweeduizend veertien (10-09-2014), ---geboren te Renkum op vijftien juli negentienhonderd tweeënveertig (15-07- -----1942), wonende Bosschermolen 5, 5801 HE Venray, in wettelijke gemeenschap
van goederen gehuwd met mevrouw Henrica Maria Willemina Maatman. ---------

HOEDANIGHEID -------------------------------------------------------------------------------------De comparanten verklaren ten deze te handelen voor en namens de vereniging ---Centrale van Ouderenverenigingen Venray, hierna te noemen: "de vereniging", -gevestigd te Venray, kantooradres: Bosschermolen 5, 5801 HE Venray. ---------------Inleiding -------------------------------------------------------------------------------------------------

De statuten van de vereniging zijn vastgelegd bij akte op dertien oktober -----tweeduizend verleden voor notaris Mr. H.J.M.E. Mathijsen, notaris te Venray. -

-

De statuten zijn nadien niet meer gewijzigd. ---------------------------------------------

-

De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister te Roermond onder ----nummer 12042936. ----------------------------------------------------------------------------

-

Ingevolge artikel 13 lid 1 van de statuten wordt de vereniging rechtsgeldig ----vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris van de Seniorenraad ------tezamen. ------------------------------------------------------------------------------------------
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De comparanten zijn respectievelijk voorzitter en secretaris van de -------------Seniorenraad en kunnen mitsdien de vereniging rechtsgeldig --------------------vertegenwoordigen. ----------------------------------------------------------------------------

Voor de algemene ledenvergadering van een en twintig mei tweeduizend ----vijftien (21-05-2015) zijn de leden van de vereniging uitgenodigd met de ------mededeling dat een wijziging van de statuten werd voorgesteld. In deze ------vergadering is vervolgens geconstateerd dat de voor een statutenwijziging ---vereiste aanwezigheid van twee/derde van het aantal leden-afgevaardigden -niet aanwezig of vertegenwoordigd was, zodat een besluit tot statutenwijziging
niet kon worden genomen, zoals blijkt uit een uittreksel van de notulen van ---deze vergadering dat aan deze akte zal worden gehecht. ---------------------------

-

Vervolgens is een tweede algemene ledenvergadering bijeengeroepen en ---gehouden op vier juni tweeduizend vijftien (04-06-2015), in welke vergadering
over het voorstel, zoals dat in de eerdere vergadering aan de orde is geweest,
is gestemd en met algemene stemmen van de aanwezige of ---------------------vertegenwoordigde leden besloten de tekst van de statuten geheel te wijzigen,
zoals blijkt uit een uittreksel van de notulen van deze vergadering dat aan ----deze akte zal worden gehecht. -------------------------------------------------------------In deze vergadering is goedgekeurd dat tekstuele - niet inhoudelijke - ----------wijzigingen in overleg met de notaris worden aangebracht zonder verdere ----toestemming van de algemene vergadering. -------------------------------------------De tekst van het wijzigingsvoorstel is conform artikel 21 van de statuten van -de vereniging vooraf ter kennis van de leden gebracht. ------------------------------

STATUTENWIJZIGING -----------------------------------------------------------------------------Ter uitvoering van gemeld besluit tot wijziging van de statuten, verklaarden de ------comparanten, handelend als gemeld, bij deze de tekst van de statuten geheel ------gewijzigd vast te stellen als volgt: -----------------------------------------------------------------STATUTEN. ---------------------------------------------------------------------------------------------Definities -----------------------------------------------------------------------------------------------0.1.

In dit reglement wordt onder “de Centrale” verstaan de vereniging Centrale
van Ouderenverenigingen Venray. -----------------------------------------------------

0.2

In dit reglement wordt onder “de Seniorenraad” verstaan het bestuur van de
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vereniging Centrale van Ouderenverenigingen Venray. -------------------------Artikel 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------Naam , Zetel en Werkgebied ---------------------------------------------------------------------1.1

De vereniging draagt de naam: --------------------------------------------------------Centrale van Ouderenverenigingen Venray. -------------------------------------

1.2

Zij heeft haar zetel in de gemeente Venray. -----------------------------------------

1.3

De Centrale heeft haar werkgebied binnen de gemeente Venray --------------

Artikel 2. -----------------------------------------------------------------------------------------------Oprichting ---------------------------------------------------------------------------------------------2.1

De Centrale is op informele wijze als Federatie opgericht in het jaar --------negentienhonderd negentig (1990) te Venray. ------------------------------------Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. ------------------------------------------------

Artikel 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------Doel ------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1

De Centrale stelt zich ten doel om de belangen te behartigen van ouderen
in de gemeente Venray in het algemeen. -------------------------------------------Daartoe behoren het fungeren als overkoepelend platform voor overleg, het
vormen van een coördinatiepunt en het verkrijgen van mandaat van --------organisaties die de belangen van de ouderen in Venray behartigen. --------De Centrale zal daarbij oog hebben voor die belangen in al zijn --------------verschijningsvormen. De Centrale behartigt daarbij alle ------------------------gemeenschappelijke belangen. ---------------------------------------------------------

3.2

De Centrale doet alles wat voor het in lid 1 genoemde doel bevorderlijk kan
zijn, zulks in de ruimste zin van het woord.-------------------------------------------

Artikel 4. ------------------------------------------------------------------------------------------------Boekjaar ------------------------------------------------------------------------------------------------4.1

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. ------------------------------------------

Artikel 5. -----------------------------------------------------------------------------------------------Leden ----------------------------------------------------------------------------------------------------5.1

De Centrale kent als leden: -------------------------------------------------------------a.

Organisaties met een volledige rechtsbevoegdheid --------------------------

b.

Afdelingen van de “KBO-Limburg” ------------------------------------------------
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c.

Afdelingen van de “ANBO” ---------------------------------------------------------

d.

Wijkgebonden ouderenorganisaties. ---------------------------------------------

Artikel 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------Definities van leden ---------------------------------------------------------------------------------6.1

De onder artikel 5, a, b, c en d, vermelde organisaties zijn leden die de ---doelstelling van de Centrale onderschrijven en werkzaam zijn binnen ------hetzelfde doel- en werkgebied als de Centrale. -------------------------------------

6.2

Bovendien kent de Centrale ereleden, natuurlijke personen die op grond --van hun verdiensten als zodanig, op voordracht, door de algemene ---------vergadering benoemd zijn. ---------------------------------------------------------------

6.3

Artikel 6 lid 1 en 2 worden in het huishoudelijk reglement verder uitgewerkt.

Artikel 7. -----------------------------------------------------------------------------------------------Begin en Einde Lidmaatschap ------------------------------------------------------------------Het lidmaatschap begint: ----------------------------------------------------------------------------7.1

Organisaties, die voldoen aan het in artikel 6.1 gestelde kunnen een -------verzoek tot lidmaatschap doen bij de Seniorenraad van de Centrale. Dit ---verzoek wordt in de algemene ledenvergadering van de Centrale -----------behandeld en door middel van een besluit al dan niet aangenomen. ----------

7.2

In geval van afwijzing kan de betrokkene de algemene vergadering ---------nogmaals verzoeken op de eerstvolgende ledenvergadering zijn aanvraag
te behandelen en te honoreren. ---------------------------------------------------------

7.3.

Het lidmaatschap eindigt: ----------------------------------------------------------------a.

Wanneer een lid ophoudt te bestaan; -------------------------------------------

b.

Door opzegging door het lid; ------------------------------------------------------

c.

Door opzegging door de Centrale; -----------------------------------------------

d.

Door ontzetting (royement), als bepaald in artikel 8 lid 4. ------------------

Artikel 8. -----------------------------------------------------------------------------------------------Opzegging, Schorsing en Ontzetting ---------------------------------------------------------8.1

Opzegging namens de Centrale kan geschieden wanneer een lid heeft ----opgehouden aan de in deze statuten vermelde vereisten voor het -----------lidmaatschap te voldoen, of wanneer het zijn verplichtingen jegens de -----Centrale niet nakomt, alsmede wanneer van de Centrale redelijkerwijs niet
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gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging -wordt uitgesproken door de algemene vergadering. De uitvoering berust bij
de Seniorenraad. --------------------------------------------------------------------------8.2

Opzegging van het lidmaatschap namens het lid of de Centrale kan slechts
geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van --een opzeggingstermijn van vier weken. -----------------------------------------------

8.3

Een opzegging door de Centrale als bedoeld in art. 8 lid 2 dient te ----------geschieden binnen een maand nadat het besluit tot opzegging genomen is.

8.4

Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken indien een lid in ----ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van ---organen van de Centrale handelt, of de Centrale op onredelijke wijze ------benadeelt. Ontzetting (royement) kan slechts worden uitgesproken door de
algemene vergadering. Nadat tot ontzetting (royement) is besloten, wordt -het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend ---------schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Het betrokken lid is bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze --------kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien -verstande dat het betrokken lid voor het voeren van verweer toegang heeft
tot de eerstvolgende algemene vergadering en bevoegd is aldaar het ------woord te voeren. Het betrokken lid is tevens bevoegd zich in bedoelde ----vergadering door een raadsman te doen bijstaan. ---------------------------------

8.5

De algemene vergadering kan, indien zij dit wenst, de uit artikel 8 -----------voortvloeiende taken en bevoegdheden opdragen aan een daarvoor -------speciaal te benoemen commissie, nader te omschrijven in het huishoudelijk
reglement. ------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 9. -----------------------------------------------------------------------------------------------Verplichtingen van de leden ---------------------------------------------------------------------9.1

De leden zijn verplicht zich te gedragen in overeenstemming met de -------strekking van de statuten en reglementen van de Centrale, de besluiten ---van de Seniorenraad en de algemene vergadering. -------------------------------

9.2

Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere ----------------
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verplichtingen dan van geldelijke aard zijn verzwaard door opzegging van het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten. --------------------------------------9.3

De leden zijn gebonden aan de door de Centrale namens de leden ---------gemaakte afspraken, convenanten en overeenkomsten, indien tot die ------binding in de algemene vergadering is besloten. ----------------------------------

9.4

De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, welke door
de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Verdere regelingen -----omtrent artikel 9.4 worden uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. ---------

Artikel 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------Inkomsten----------------------------------------------------------------------------------------------10.1

De inkomsten van de Centrale bestaan uit: -----------------------------------------a.

Contributies, nader uit te werken in het huishoudelijke reglement; -------

b.

Subsidies; -------------------------------------------------------------------------------

c.

Donaties en giften;--------------------------------------------------------------------

d.

Legaten. ---------------------------------------------------------------------------------

Artikel 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------Bestuursorganen ------------------------------------------------------------------------------------11.1

De organen van de Centrale zijn: ------------------------------------------------------a.

De algemene vergadering; ---------------------------------------------------------

b.

De Seniorenraad. ---------------------------------------------------------------------

Artikel 12. ---------------------------------------------------------------------------------------------Algemene Vergadering ----------------------------------------------------------------------------12.1.

De algemene vergadering van de Centrale komt jaarlijks ten minste --------tweemaal bijeen. Eenmaal uiterlijk op de laatste donderdag in maart. Deze
vergadering kan ingevolge een besluit van de voorgaande algemene ------vergadering verschoven worden tot uiterlijk de laatste donderdag in juni. De
tweede vergadering uiterlijk de laatste donderdag in november. ---------------

12.2.

De agenda voor de vergadering in maart bevat onder meer: -------------------a.

vaststelling notulen voorgaande algemene vergadering;--------------------

b.

jaarverslag secretaris; ---------------------------------------------------------------

c.

behandeling, goedkeuring en vaststelling jaarrekening; ---------------------

d.

verslag financiële commissie; ------------------------------------------------------
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e.

benoeming financiële commissie; -------------------------------------------------

f.

rondvraag. ------------------------------------------------------------------------------

De agenda voor de vergadering in november bevat onder meer: -------------a.

vaststelling notulen voorgaande algemene vergadering;--------------------

b.

vaststelling begroting; ----------------------------------------------------------------

c.

vaststelling contributie; --------------------------------------------------------------

d.

rondvraag. ------------------------------------------------------------------------------

De agenda voor de eventuele overige Algemene vergaderingen bevat -----onder meer: ----------------------------------------------------------------------------------

12.3.

a.

vaststelling notulen voorgaande algemene vergadering;--------------------

b.

rondvraag. ------------------------------------------------------------------------------

De leden kunnen tot uiterlijk twee weken voor de in lid 1 bedoelde ----------vergadering voorstellen bij de Seniorenraad aanmelden. De Seniorenraad is verplicht deze voorstellen op de agenda te plaatsen. Voorstellen van ----latere datum kunnen met toestemming van de Seniorenraad alsnog op de agenda worden geplaatst. ----------------------------------------------------------------

12.4.

Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls de -----------Seniorenraad dit nodig acht. -----------------------------------------------------------

12.5.

De Seniorenraad is op schriftelijk verzoek van ten minste drie 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 met inachtneming van de termijn zoals bepaald in het volgend lid. ------------------------------------------------------------------------------

12.6.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de ----------------Seniorenraad, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven ----dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet -------------meegerekend. De bijeenroeping geschiedt middels een aan alle leden- ----afgevaardigden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder ------------gelijktijdige vermelding van de agenda. -----------------------------------------------

Artikel 13 -----------------------------------------------------------------------------------------------Samenstelling Algemene Vergadering --------------------------------------------------------
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13.1.

Een lidorganisatie mag maximaal twee personen afvaardigen. -----------------

13.2.

De afgevaardigden, zoals bedoeld in lid 1, hebben zitting in de ---------------ledenvergadering voor zolang zij de lidorganisatie vertegenwoordigen. ----Nadere zaken met betrekking tot de afgevaardigden worden geregeld in het
huishoudelijk reglement. ------------------------------------------------------------------

Artikel 14 ----------------------------------------------------------------------------------------------Toegang, Stemrecht en Besluitvorming Algemene Vergadering --------------------14.1

De afgevaardigden van de leden hebben toegang tot de algemene ---------vergadering. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan anderen dan leden en, indien van toepassing, spreekrecht geven. ------------------------------

14.2

De leden van de Seniorenraad hebben geen stemrecht. ------------------------

14.3

Lidorganisaties met minder dan honderd leden brengen twee stemmen uit.
Lidorganisaties met honderd leden en meer brengen vier stemmen uit -------

14.4

Iedere afgevaardigde is gerechtigd, middels een schriftelijke machtiging, -zijn stemrecht aan een andere afgevaardigde over te dragen. ------------------

14.5

Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter op verzoek van de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat. ------------

14.6

Stemming vindt plaats als volgt: -------------------------------------------------------a.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, tenzij de algemene ----vergadering een besluit over een persoon bij acclamatie neemt. ---------

b.

Indien één kandidaat is gesteld wordt deze geacht te zijn benoemd, --tenzij deze kandidaat stemming verlangt. ---------------------------------------

c.

Zijn twee personen kandidaat gesteld, dan wordt tussen hen gestemd
en is hij, die de meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige ------stemmen verwerft, benoemd. Verwerven beiden een gelijk aantal -----geldige stemmen, dan vindt een herstemming plaats. Levert ook deze
geen meerderheid op, dan beslist het lot.

d.

------------------------------------

Zijn meer dan twee kandidaten gesteld, dan vindt tussen hen een -----eerste stemming plaats. Verwerft daarbij geen van de kandidaten de -meerderheid, dan vindt een herstemming plaats tussen de twee -------kandidaten, die bij de eerste stemming de meeste geldige stemmen --hebben gekregen. Het bepaalde onder c is vervolgens van toepassing.
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Komen meer dan twee kandidaten na de eerste stemming in -----------aanmerking voor één plaats in de herstemming, dan vindt tussen hen een herstemming plaats. Levert ook deze geen meerderheid op, dan -beslist het lot. -------------------------------------------------------------------------e.

Indien: -----------------------------------------------------------------------------------

geen kandidaten zijn gesteld; ------------------------------------------------

-

de kandidaatstellingen worden ingetrokken; ------------------------------

-

de kandidaten verklaren een eventuele benoeming niet te willen -aanvaarden, dan is de algemene vergadering vrij in haar keuze --van kandidaten, indien beschikbaar. De procedure is dan conform
lid 14.6 sub a tot en met d. ----------------------------------------------------

f.

Indien er verschillende vacatures zijn wordt voor elke vacature ---------afzonderlijk gestemd, tenzij de strekking van b van toepassing is. -------

14.7

Voor aanvang van een schriftelijke stemming wordt door het bestuur een -stembureau samengesteld, bestaande uit drie personen niet zijnde ---------bestuursleden. Het stembureau bepaalt de uitslag van de stemming aan de
hand van de ingeleverde stembriefjes. -----------------------------------------------Ongeldig zijn stembriefjes: ---------------------------------------------------------------

die blanco zijn -------------------------------------------------------------------------

-

waarop iets anders of meer staat dan verlangd wordt -----------------------

-

niet duidelijk leesbaar zijn-----------------------------------------------------------

Zodra de uitslag van de schriftelijke stemming door de voorzitter als besluit
bekend is gemaakt, worden de stembriefjes ter plaatse vernietigd. -----------14.8

Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. -------------------------

14.9

Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van ----personen betreft, dan is het voorstel verworpen. -----------------------------------

14.10

a.

Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een -besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet- ----------schriftelijk vastgelegd voorstel. ----------------------------------------------------

b.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde

blad 10.

oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering - of indien de -------oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk schriftelijk geschiedde - een -stemgerechtigd lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen
de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ----------------------14.11

Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de --------secretaris of een door de Seniorenraad aangewezen notulist notulen -------opgemaakt, welke notulen, als concept, binnen vier weken aan de ----------aangesloten leden worden toegestuurd. ----------------------------------------------

Artikel 15. ---------------------------------------------------------------------------------------------Bevoegdheden Algemene Vergadering ------------------------------------------------------15.1

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

15.2

In gevallen waarin statuten en overige vastgestelde reglementen geen ----uitsluitsel geven beslist de algemene vergadering. Als deze beslissing niet
kan worden afgewacht beslist de Seniorenraad onder de voorwaarde dat -deze beslissing aan de eerstvolgende algemene vergadering ter -----------bekrachtiging voorgelegd wordt. --------------------------------------------------------

Artikel 16. ---------------------------------------------------------------------------------------------Seniorenraad------------------------------------------------------------------------------------------16.1

Leden van de Seniorenraad worden door de algemene vergadering --------benoemd voor een tijdvak van vier jaar, na het verstrijken waarvan een ---bestuurslid ten hoogste twee maal herbenoembaar is. ---------------------------Voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de algemene --------vergadering in functie gekozen. De functies vice-voorzitter, tweede --------secretaris en tweede penningmeester, indien van toepassing, worden door
de Seniorenraad onderling verdeeld. --------------------------------------------------

16.2

a.

Het aantal leden van de Seniorenraad wordt door de algemene --------vergadering vastgesteld en bestaat uit ten minste acht meerderjarige -personen. Samenstelling alsmede het rooster van aftreden wordt nader
uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement. ------------------------------------
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b.

Bovendien kan de Seniorenraad de algemene vergadering voorstellen
de Seniorenraad uit te breiden met vertegenwoordigers van ingestelde
commissies casu quo werkgroepen en personen voor ondersteunende
bestuurstaken. -------------------------------------------------------------------------

16.3

Tot uiterlijk drie weken voor de algemene vergadering, waarin in de --------vacatures van de Seniorenraad dient te worden voorzien, kunnen door de Seniorenraad of door ten minste drie leden kandidaten voor de functie van
lid van de Seniorenraad worden gesteld. Vindt geen kandidaatstelling -----plaats dan is de algemene vergadering vrij in haar keuze. -----------------------

16.4

In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen tien weken voorzien.
Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de ------plaats van zijn voorganger in.------------------------------------------------------------

16.5

Ieder lid van de Seniorenraad is tegenover de Centrale gehouden tot een -behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. -----------------------------

16.6

De algemene vergadering kan een lid van de Seniorenraad als lid van de -Seniorenraad schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig ----acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van --ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. Een ----------schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. -----------------------------------

16.7

De Seniorenraad is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde ----onderdelen van zijn taken extern te laten uitvoeren. -------------------------------

16.8

Besluiten worden steeds genomen met instemming van de meerderheid --van het aantal aanwezige Seniorenraadsleden. ------------------------------------

16.9

Indien het aantal leden van de Seniorenraad beneden acht is gedaald, blijft
de Seniorenraad bevoegd. De Seniorenraad 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. ---------------------------

16.10

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de Seniorenraad belast
met het besturen van de Centrale. -----------------------------------------------------

16.11

De Seniorenraad dient een afspiegeling te zijn van de bij de Centrale ------aangesloten leden. -------------------------------------------------------------------------
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Artikel 17. ---------------------------------------------------------------------------------------------Vertegenwoordigingsbevoegdheden Seniorenraad--------------------------------------17.1

De Centrale wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter
van de Seniorenraad tezamen met de secretaris of tezamen met de --------penningmeester. ----------------------------------------------------------------------------

17.2

Uitsluitend de Seniorenraad is, mits met voorafgaande goedkeuring van de
algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het
kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.-------------------------

17.3

Personen, aan wie hetzij krachtens deze statuten, hetzij krachtens ----------volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze --bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een Seniorenraadsbesluit is --------genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling of ---rechtshandelingen is besloten. ---------------------------------------------------------

Artikel 18. ---------------------------------------------------------------------------------------------Vergaderingen Seniorenraad --------------------------------------------------------------------18.1

Tenzij de Seniorenraad anders bepaalt, vergadert de Seniorenraad --------wanneer de voorzitter of twee andere leden van de Seniorenraad dit -------verlangen. ------------------------------------------------------------------------------------

18.2

De Seniorenraad kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen
lid van de Seniorenraad zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en
alle leden van de Seniorenraad aan deze besluitvorming deelnemen. -------

18.3

Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2, -------worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen,
mits voor wat de in vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid
van de in functie zijnde leden van de Seniorenraadsleden aanwezig zijn. --Blanco-stemmen zijn ongeldig. ----------------------------------------------------------

18.4

Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de -------voorzitter of een lid van de Seniorenraad anders wenst.--------------------------

18.5

a.

Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat de Seniorenraad een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud -van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet -----schriftelijk vastgelegd voorstel. ---------------------------------------------------
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b.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen
besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, ---indien een lid van de Seniorenraad dit verlangt. Door deze nieuwe ----stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke ----------stemming.-------------------------------------------------------------------------------

18.6

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een
door de Seniorenraad aangewezen notulist notulen gemaakt, die door de -Seniorenraad worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris worden getekend.-----------------------------------------------------

Artikel 19. ----------------------------------------------------------------------------------------------Rekening en verantwoording --------------------------------------------------------------------19.1

De Seniorenraad is verplicht van de vermogenstoestand van de Centrale -zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en --verplichtingen kunnen worden gekend. -----------------------------------------------

19.2

De Seniorenraad brengt - behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering - binnen zes maanden na afloop van het boekjaar -op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder -------------overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording over --zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid. Bij gebreke hiervan kan, na verloop van de termijn, iedere afgevaardigde deze rekening en --------------verantwoording in rechte van de Seniorenraad vorderen. ------------------------

19.3

Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op de
Seniorenraad heeft voorzien, kiest de algemene vergadering een financiële
commissie conform het gestelde in artikel 20 lid 1.---------------------------------

19.4

De Seniorenraad is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste --inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van
de boeken en bescheiden van de Centrale te geven. -----------------------------

19.5

De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene ---------vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een -andere commissie. -------------------------------------------------------------------------

19.6

Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de -----
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rekening en verantwoording strekt de Seniorenraad tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de rekening en verantwoording blijken. -----19.7

De Seniorenraad is verplicht de bescheiden als bedoeld in Artikel 19 lid 1, 2
en 3 zeven jaar lang te bewaren. -------------------------------------------------------

Artikel 20. ---------------------------------------------------------------------------------------------Commissies en Werkgroepen -------------------------------------------------------------------20.1

De algemene vergadering kiest de in artikel 19.3 vermelde financiële ------commissie, bestaande uit drie leden die geen deel mogen uitmaken van de
Seniorenraad. De leden van de in de vorige zin bedoelde commissie -------worden gekozen voor de duur van drie jaar en treden volgens een, in het -huishoudelijk reglement, op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend --------eenmaal herkiesbaar. De financiële commissie onderzoekt de rekening en
verantwoording van de Seniorenraad en brengt aan de algemene -----------vergadering, als genoemd in artikel 12.2.d, verslag uit van haar --------------bevindingen. ---------------------------------------------------------------------------------

20.2

Evenals de algemene vergadering kan ook de Seniorenraad, met ----------uitzondering van de in artikel 19.3 vermelde commissie, commissies casu
quo werkgroepen in het leven roepen die een, bij het instellingsbesluit -----omschreven, opdracht toegewezen krijgen en welke in de eerstvolgende -algemene vergadering bekrachtigd dienen te worden. Verdere regelingen met betrekking tot deze commissies casu quo werkgroepen worden nader uitgewerkt in het Huishoudelijk reglement. -------------------------------------------

Artikel 21. ---------------------------------------------------------------------------------------------Reglementen ------------------------------------------------------------------------------------------21.1

De structuur, alsmede de taken en bevoegdheden van de Centrale, zijn ---organen, commissies en werkgroepen worden desgewenst in het -----------huishoudelijk reglement dan wel in andere reglementen omschreven. Deze
reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten van
de Centrale. ----------------------------------------------------------------------------------

21.2

De in artikel 21.1 bedoelde reglementen worden vastgesteld en gewijzigd door de algemene vergadering. ---------------------------------------------------------

Artikel 22. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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Statutenwijziging ------------------------------------------------------------------------------------22.1

De statuten kunnen slechts gewijzigd worden door een algemene -----------vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal uit te brengen ---stemmen vertegenwoordigd is en dan slechts met een meerderheid van ten
minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, mits het voorstel tot wijziging, voorzien van een toelichting, in de oproep tot die ----vergadering is opgenomen. -------------------------------------------------------------

22.2

Indien ter vergadering niet ten minste twee/derde van het aantal uit te -----brengen stemmen is vertegenwoordigd, wordt een tweede vergadering ----bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste, maar niet -----eerder dan twee weken na de eerste, welke vergadering beslist, ongeacht het aantal vertegenwoordigde uit te brengen stemmen, doch met een ------meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige
stemmen. Deze tweede vergadering kan tegelijk met de eerste vergadering
worden uitgeschreven, indien verwacht wordt dat het quorum niet aanwezig
zal zijn. ----------------------------------------------------------------------------------------

22.3

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt. -------------------------------------------------------------------------

22.4

Ieder lid van de Seniorenraad is bevoegd tot het verlijden van deze akte. ---

Artikel 23. ---------------------------------------------------------------------------------------------Ontbinding en Vereffening -----------------------------------------------------------------------23.1

De Centrale wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de -algemene vergadering, genomen met ten minste twee/derde van het aantal
uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste -------drie/vierde van de stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd is. -----

23.2

Het bepaalde in art. 22, lid 2 is, voor zover het de aanwezigheid betreft, van
overeenkomstige toepassing.------------------------------------------------------------

23.3

Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, ---geschiedt de vereffening door de Seniorenraad.------------------------------------

23.4

Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan de leden die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een dan door de algemene -----vergadering aan te wijzen goed doel. --------------------------------------------------
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23.5

Na de ontbinding blijft de Centrale voortbestaan voor zover dit tot -----------vereffening van zijn 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 Centrale uitgaan moeten aan zijn
naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". -----------------------------

Artikel 24. ----------------------------------------------------------------------------------------------Slotbepaling -------------------------------------------------------------------------------------------24.1

In gevallen waarin deze statuten niet voorzien, alsmede indien verschil van
mening heerst omtrent de betekenis van enige bepaling, wordt door de ----Seniorenraad een beslissing genomen. Van deze beslissing legt de --------Seniorenraad verantwoording af in de eerstvolgende algemene --------------vergadering.----------------------------------------------------------------------------------

24.2

Daar waar in de statuten wordt gesproken over “schriftelijk” wordt mede ---verstaan elektronische communicatie casu quo e-mail. --------------------------

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP ---------------------------------------------------------Waar in deze akte een ongehuwde staat van een comparant, betrokkene of partij --wordt aangeduid, geldt dat geen sprake is van een geregistreerd partnerschap. -----SLOT-----------------------------------------------------------------------------------------------------De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De identiteit van de comparanten is door
mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde ------------documenten vastgesteld.----------------------------------------------------------------------------Deze akte is in minuut verleden te Venray op de datum vermeld in de aanhef. De --zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten medegedeeld en toegelicht. --Vervolgens hebben de comparanten verklaard daarvan tijdig voor het verlijden -----kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. -----------Onmiddellijk na beperkte voorlezing, is deze akte door de comparanten en mij, -----notaris, ondertekend. ---------------------------------------------------------------------------------

(Volgt ondertekening)
DIGITALE UITGAVE VAN DE AKTE:
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