OPRICHTING EN STATUTEN KNZV- VERENIGING MIDDEN NEDERLAND
Heden, vier oktober tweeduizend drie, verschenen voor mij, mr. Gijs Alferink, kandidaat-notaris, wonende te Doorn, hierna te noemen notaris,
als waarnemer van de met verlof afwezig zijnde mr. Jan Willem Bezemer, notaris met plaats van vestiging Driebergen-Rijsenburg:
1.de heerWilhelmus Martinus Burghout, geboren te Apeldoorn op vijfentwintig juni negentienhonderdvijftig, (paspoort nummer
M19031242), wonende Landslag 22 te 6852 DZ Huissen, gehuwd;
2. de heerHeinrich Friedrich Wilhelm Sporbeck, geboren te Nijmegen op zeventien juni negentienhonderddertig, (identiteitskaart nummer
021803663), wonende Tolhuis 4051 te 6537 PW Nijmegen, gehuwd.
INLEIDING
In het kader van de uit te voeren structuurwijziging van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond (KNZV) zullen de voormalige KNZVgewesten worden omgevormd tot zelfstandige rechtspersoonlijkheid bezittende KNZV-verenigingen.
Bij akte mede op heden te verlijden zullen dientengevolge de statuten van de vereniging: Koninklijk Nederlands Zangersverbond (KNZV)
worden gewijzigd, zodanig dat deze vereniging een federatie wordt, waarbinnen de KNZV-Verenigingen samenwerken maar hun zelfstandigheid
behouden.
OPRICHTING KNZV-VERENIGING
Ter uitvoering van vorenstaande verklaarden de comparanten bij deze de vereniging genaamd ”KNZV- Vereniging Midden Nederland” op te
richten, waarbij voor de eerste maal tot bestuursleden zullen worden benoemd:
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Wilhelmus Martinus Burghout;
Heinrich Friedrich Wilhelm Sporbeck;
Cornelis Heinrich van der Ent;
Bernardus Johannes Adelaar;
Daniël van Winsen.

Vervolgens verklaarden de comparanten vast te stellen de navolgende
STATUTEN:
Naam, zetel, duur en werkterrein
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: ”KNZV- Vereniging Midden Nederland”, hierna te noemen: "de Vereniging”.
2. De Vereniging is gevestigd te Arnhem.
3. De Vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
4. Het werkterrein van de Vereniging omvat de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht.
Lidmaatschap Koninklijk Nederlands Zangersverbond
Artikel 2
1. De Vereniging is als lid aangesloten bij het KONINKLIJK NEDERLANDS ZANGERSVERBOND (KNZV), hierna aan te
duiden als KNZV en onderschrijft volledig de statuten van het KNZV.
2. De Vereniging kan slechts bij tenminste twee/derde meerderheid van stemmen het lidmaatschap van het KNZV
beëindigen.
Doel en middelen van de Vereniging
Artikel 3
1. De Vereniging heeft ten doel de beoefening, veredeling en verbreiding van de koorzang in het algemeen en de mannenkoorzang in het
bijzonder en wel in al zijn vormen.
2. De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. zich aan te sluiten bij het KNZV;
b. het organiseren van concoursen en/of festivals en in dit kader deelneming aan landelijke en interregionale
activiteiten;
c. het onderhouden van goede contacten met provinciale en gemeentelijke overheden, alsook met muziekscholen en
andere culturele instellingen;
d. in een goede samenwerking met het KNZV uitvoering geven aan de doelstelling en de activiteiten van genoemd
KNZV.
Lidmaatschap
Artikel 4
1. De Vereniging kent:
a. gewone leden;
b. ereleden;
c. persoonlijke leden.

Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen kunnen lid van de Vereniging zijn. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten
vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder de gewone zowel als de ereleden en de
persoonlijke leden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.
2. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
3. Gewone leden zijn mannen- en jongenskoren die zich schriftelijk als lid hebben zich aangemeld bij bij de secretaris
van het bestuur en door het bestuur als zodanig tot de Vereniging zijn toegelaten.
Ereleden
Artikel 5
1. Ereleden zijn personen, die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Vereniging, en die als
zodanig op voordracht van het bestuur of van tenminste tien leden van de Vereniging door de Algemene
Ledenvergadering zijn benoemd.
2. Ereleden betalen geen contributie.
3. Ereleden hebben geen andere rechten en verplichtingen, dan die welke hun krachtens de statuten zijn toegekend en
opgelegd.
4. Zij die voor het oprichten van de Vereniging erelid waren van het KNZV en thans onder het werkgebied van de
Vereniging vallen, zijn erelid van de Vereniging.
Persoonlijke leden
Artikel 6
1. Persoonlijke leden zijn meerderjarige mannelijke personen, die geen lid zijn van een koor dat lid is van de
Vereniging, maar functioneel (bijvoorbeeld bestuurlijk of adviserend) wel bereid zijn een belangrijke bijdrage te
leveren aan het KNZV of de Vereniging.
2. Persoonlijke leden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van het bestuur.
3. Persoonlijke leden betalen wel contributie.
4. Persoonlijke leden hebben geen andere rechten en verplichtingen, dan die welke hun krachtens de statuten zijn
toegekend en opgelegd.
5. Zij die voor het oprichten van de Vereniging persoonlijk lid waren van het KNZV en thans onder het werkgebied van
de Vereniging vallen, zijn persoonlijk lid van de Vereniging.
Einde lidmaatschap
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid;
b. door opzegging door de Vereniging;
c. door opheffing van het koor;
d. door overlijden van ereleden of persoonlijke leden.
2. Opzegging door een gewoon lid moet schriftelijk geschieden tegen het einde van het Verenigingsjaar met een
opzegtermijn van twee maanden.
Opzegging door een erelid of persoonlijk lid kan op elk moment geschieden met een opzegtermijn van één maand.
3. Opzegging door de Vereniging kan, met onmiddellijke ingang, geschieden:
a. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de eisen, die de statuten stellen;
b. wanneer het lid zijn plichten tegenover de Vereniging niet nakomt;
c. wanneer van de Vereniging in redelijkheid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Opzegging door de Vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur.
5. Schorsing door de Vereniging kan, met onmiddellijke ingang, geschieden wanneer het lid:
a. handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging;
b. de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
6. Schorsing geschiedt schriftelijk door het bestuur voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6)
maanden.
7. Tegen een besluit tot opzegging of schorsing door de Vereniging staat het lid gedurende één maand beroep open bij
de Algemene Ledenvergadering.
8. De Algemene Ledenvergadering kiest uit haar midden een beroepscommissie bestaande uit drie leden. Betrokkene
wordt door deze beroepscommissie gehoord eventueel vergezeld van een adviseur. De beroepscommissie brengt
schriftelijk advies uit aan de Algemene Ledenvergadering, die vervolgens een besluit neemt waartegen geen beroep
meer mogelijk is. Hangende dit beroep is het lid geschorst.
9. Bij opzegging en schorsing vervallen alle rechten.
Donateurs
Artikel 8
1. Donateurs zijn zij die zich bereid hebben verklaard jaarlijks de Vereniging financieel te ondersteunen.
2. Het donateurschap kan wederzijds worden opgezegd.
3. De rechten van donateurs vervallen bij het einde van het donateurschap.
Financiën
Artikel 9
1. De inkomsten van de Vereniging bestaan uit:
a. de jaarlijkse contributies van de gewone leden en de persoonlijke leden.
Deze contributie wordt vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.
b. inkomsten uit bijzondere activiteiten zoals door de Vereniging georganiseerde festivals;

c. bijdragen van donateurs of anderen in de vorm van sponsoring, legaten, erfstellingen en dergelijke.
2. Door het bestuur kan een nalatenschap niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
3. Door de Vereniging moet jaarlijks een bijdrage worden betaald aan het KNZV.
Deze bijdrage, een gelijk bedrag per koorlid van de aangesloten koren, wordt door de Verenigingsraad van het KNZV vastgesteld en eventueel
jaarlijks, aan de hand van een ingediende en door de Verenigingsraad goedgekeurde begroting, bijgesteld.
Algemene Ledenvergadering
Artikel 10
1. Aan de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de
statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene Ledenvergadering de Jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen zeker aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording genoemd in artikel 19 lid 3 met het verslag van de aldaar
bedoelde kascommissie;
b. de definitieve begroting voor het lopend jaar en de voorlopige begroting voor het volgend jaar;
c. de benoeming van de in artikel 19 lid 4 genoemde kascommissie voor het volgende verenigingsjaar;
d. de benoeming van bestuursleden;
e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de Algemene Ledenvergadering;
f. de benoeming van afgevaardigden en plaatsvervangers voor de Verenigingsraad van het KNZV.
3. Jaarlijks, uiterlijk in november van het lopende verenigingsjaar, wordt tevens een Algemene Ledenvergadering - de
najaarsvergadering - gehouden. In de najaarsvergadering komen zeker aan de orde:
a. informatie over en de vaststelling van het pakket van diensten en activiteiten voor het komend jaar;
b. de vaststelling van de voorlopige begroting en de contributie voor het komend jaar.
4. Andere Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur deze wenselijk oordeelt.
Toegang en stemrecht
Artikel 11
1. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle koorleden en dirigenten van de gewone leden, de ereleden
en de persoonlijke leden.
2. Mannen- en jongenskoren als genoemd in artikel 4. Lid 1 onder a hebben in de Algemene Ledenvergadering elk
zoveel stemmen als het koor zelf leden telt.
Ter bepaling van het aantal uit te brengen stemmen en ter uitoefening van het stemrecht vaardigt het koor een van
de leden af naar de Algemene Ledenvergadering. Deze afgevaardigde meldt zich bij het bestuur en legt daarbij een
verklaring over, ondertekend door de voorzitter en de secretaris van het betrokken koor. In deze verklaring staan
vermeld de naam van de afgevaardigde en het aantal leden van het koor per één januari van het betreffende
Verenigingsjaar.
3. Persoonlijke leden hebben in de Algemene Ledenvergadering één stem. Ereleden hebben in de Algemene
Ledenvergadering geen stemrecht.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid op een door de Vereniging voorgeschreven
wijze laten uitbrengen, met dien verstande dat een lid voor niet meer dan twee andere leden als gevolmachtigde kan
optreden.
Voorzitterschap en notulen
Artikel 12
1. De Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter of de vice-voorzitter. Ontbreken de voorzitter en de
vice-voorzitter, dan treedt één der andere door het bestuur aan te wijzen bestuursleden als voorzitter op. Wordt
ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe
aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering goedgekeurd en
vastgesteld worden en daarna door de voorzitter en de secretaris of notulist ondertekend worden.
Besluitvorming van de Algemene Ledenvergadering
Artikel 13
1. Voorzover de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Ledenvergadering genomen met
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
3. Wanneer de stemmen staken, over een voorstel, niet rakende de verkiezing van personen, dan is het voorstel
verworpen.
4. Het op de Algemene Ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de ledenvergadering een
besluit is genomen, is beslissend.
5. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of de Algemene
Ledenvergadering anders verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde
hoofdelijke stemming verlangt.
6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats of, in
het geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten. Wanneer niemand de volstrekte

meerderheid heeft verkregen, dan vindt herstemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich verenigden. Indien
alsnog de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
7. Wanneer alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een Algemene Ledenvergadering worden gehouden, ook al heeft geen oproeping
plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven manier geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van
vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen. In deze vergadering kunnen geldige besluiten worden
genomen, mits met algemene stemmen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot
ontbinding van de Vereniging.
Bijeenroeping Algemene Ledenvergadering
Artikel 14
1. De Algemene Ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden
volgens het ledenregister. De termijn van de oproep is tenminste vier weken.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
3. Wanneer op schriftelijk verzoek aan het bestuur van minstens een/tiende van de stemmen in de Algemene Ledenvergadering of een zodanig
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van minstens een/tiende van de stemmen in de Algemene Ledenvergadering dit wenst, moet
het bestuur een Bijzondere Ledenvergadering bijeenroepen op een termijn van niet langer dan vier weken.
4. Wordt hieraan geen uitvoering gegeven door het bestuur, dan zijn deze leden zelf bevoegd en Bijzondere Ledenvergadering bijeen te
roepen.
Bestuur
Artikel 15
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen, die door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd uit de
leden
van de koren voor een termijn van drie jaar. Alleen de voorzitter wordt in functie gekozen.
Bij besluit van de Algemene Ledenvergadering kan het aantal bestuursleden worden gewijzigd.
2. Ten minste twee/derde van de leden van het bestuur moet bestaan uit leden van de koren die lid zijn van de Vereniging.
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer schriftelijke voordrachten (kandidaatstelling) door het bestuur of tenminste vijf
leden gedaan.
Voordrachten door het bestuur worden bij de oproeping van de Algemene Ledenvergadering gevoegd.
Voordrachten door de leden moeten één week voor aanvang van de vergadering bij het bestuur zijn ingediend.
4. Besluitvorming terzake de benoeming van bestuursleden geschiedt bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. Is er geen voordracht opgemaakt dan is de Algemene Ledenvergadering vrij in haar keuze.
Einde bestuurslidmaatschap, schorsing, periodiek aftreden
Artikel 16
1. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a. het eindigen op enigerlei wijze van het lidmaatschap bij de Vereniging van het koor, waaruit het betreffende bestuurslid afkomstig is, tenzij
twee/derde van de leden van het bestuur blijft bestaan uit leden van de koren die lid zijn van de Vereniging;
b. het eindigen op enigerlei wijze van het lidmaatschap bij het koor
van het betreffende bestuurslid, tenzij twee/derde van de leden van het bestuur blijft bestaan uit leden van de koren die lid zijn van de
Vereniging;
c. bedanken of overlijden;
d. het eindigen van de termijn van drie jaar;
e. ontslag verleend door de Algemene Vergadering.
2. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden ontslagen of geschorst, waarbij betrokkene door de Algemene
Ledenvergadering gehoord moet worden. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt aan
het eind van de termijn.
3. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende
is tweemaal herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats in van de voorganger.
Bestuursfunctie en besluitvorming
Artikel 17
1. De voorzitter wordt in functie door de Algemene Ledenvergadering gekozen.
Het bestuur wijst uit haar midden ten minste een secretaris, een penningmeester en een vice-voorzitter aan. Het kan voor elk hunner uit haar
midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden, maar maximaal twee.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt die door het bestuur op de volgende vergadering
worden vastgesteld en door voorzitter en secretaris ondertekend.
3. Besluiten van het bestuur worden genomen met meerderheid van stemmen.
Bestuurstaak en vertegenwoordiging
Artikel 18
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de Vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene
Ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door derden of door commissies
die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is, alleen na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
ontvreemden of bezwaren van registergoederen, 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. Op het
ontbreken van deze goedkeuring kan door of tegen derden een beroep worden gedaan.
5. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde wordt de Vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter, of bij diens
ontstentenis de vice-voorzitter samen met de secretaris, of bij diens ontstentenis de penningmeester.
Jaarverslag
Artikel 19
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december daaropvolgend.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten
en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op de Algemene Ledenvergadering binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van
deze termijn door de Algemene Ledenvergadering, 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 jaar gevoerde bestuur. Na verloop van tijd kan ieder lid bij niet nakomen van
deze verplichting rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen plus een reserve, die geen
deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene
Ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
Elk jaar wordt tenminste een lid van deze commissie vervangen.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzonder boekhoudkundige kennis, dan kan deze commissie zich, na overleg met
het bestuur, door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door deze gewenste inlichtingen te verschaffen,
haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de Vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van
een andere kascommissie.
7. Alle bestuursleden moeten het jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten ondertekenen, en als er een handtekening ontbreekt
moet de reden daarvan vermeld worden.
8. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, zeven jaar lang te bewaren.
Afgevaardigden in Verenigingsraad van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond
Artikel 20
1. Door de Vereniging worden drie afgevaardigden en hun plaatsvervangers gekozen in de Verenigingsraad van het KNZV.
Deze leden en hun plaatsvervangers worden gekozen door de leden van de Vereniging uit de leden van de koren van de Vereniging.
2. De afgevaardigden hebben zitting in de Verenigingsraad van het voor een termijn van drie jaar en zijn nadien herkiesbaar.
Bij een tussentijdse vacature kiest de Vereniging een vervanger, bij voorkeur de plaatsvervanger die dan, op het rooster van aftreden de plaats
van zijn voorganger inneemt.
3. Het lidmaatschap van de afgevaardigde bij de Verenigingsraad van het KNZV eindigt:
a. bij het eindigen op enigerlei wijze van het lidmaatschap bij de Vereniging van het koor, waaruit de betreffende afgevaardigde afkomstig is;
b. bij het eindigen op enigerlei wijze van het lidmaatschap bij het koor
van de betreffende afgevaardigde.
Statutenwijziging
Artikel 21
1. In de statuten van de Vereniging kan alleen verandering worden aangebracht door een besluit van een Algemene Ledenvergadering waartoe
is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten
tenminste vier weken voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, dit
schriftelijk en omkleed met redenen aan de leden kenbaar maken.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste
twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is niet twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een
tweede vergadering bijeengeroepen op een termijn van tenminste veertien maar ten hoogste achtentwintig dagen. In deze vergadering kan
over het wijzigingsvoorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, rechtsgeldig worden besloten met een meerderheid van
tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder
bestuurslid bevoegd nadat door het Algemeen Bestuur van het KNZV is vastgesteld, dat de Bindende Artikelen ongewijzigd zijn gebleven.
Ontbinding en vereffening
Artikel 22
1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering, met inachtneming van de leden 1, 2 en 3 van
artikel 21.
2. Een batig saldo na vereffening vervalt aan de gewone leden en persoonlijke leden, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren.
Gewone leden ontvangen een deel naar rato van het aantal koorleden. Persoonlijke leden ontvangen een gelijk deel als het berekende deel
voor één koorlid. Bij het besluit tot ontbinding kan door de Algemene Ledenvergadering echter ook een andere bestemming aan het batig saldo
worden gegeven, eveneens met inachtneming van de leden 2 en 3 van artikel 21.
3. Bij ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur.

Reglementen
Artikel 23
1. De Algemene Ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Dit huishoudelijk reglement kan naast algemene regels,
verschillende sub-reglementen bevatten.
2. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten of de wet.
Slotbepaling
Artikel 24
1. Alle geschillen omtrent de toepassing van de statuten en het huishoudelijk reglement worden door het bestuur beslecht, behoudens beroep
op de Algemene Ledenvergadering, die daarna in hoogste ressort beslist.
2. In alle gevallen waarin statuten of huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur. Van dergelijke besluiten wordt in de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering mededeling gedaan.
BESTUURSBENOEMING
Voor de eerste maal zijn tot bestuursleden benoemd:
- de heerWilhelmus Martinus Burghout, geboren te Apeldoorn op vijfentwintig juni negentienhonderdvijftig, wonende Landslag 22 te
6852 DZ Huissen, als voorzitter;
- de heerHeinrich Friedrich Wilhelm Sporbeck, geboren te Nijmegen op zeventien juni negentienhonderddertig, wonende Tolhuis 4051 te
6537 PW Nijmegen,als secretaris;
- de heerCornelis Heinrich van der Ent, geboren te Ridderkerk op zesentwintig mei negentienhonderdvijfendertig, wonende Paalsteen 8 te
6852 GV Huissen, als penningmeester;
- de heerBernardus Johannes Adelaar, geboren te Utrecht op elf april negentienhonderdvierendertig, wonende Emmaplein 118 te
3701 DE Zeist, als vice-voorzitter;
- de heerDaniël van Winsen, geboren te Lienden op zestien juli negentienhonderddrieënveertig, wonende Lancasterdreef 68 te
8251 TG Dronten, als plaatsvervangend secretaris.
SLOT
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de
hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
WAARVAN AKTEis verleden te Zeist op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de comparanten hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud
van deze akte te hebben kennis genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

Onderstaande Statutenwijziging was noodzakelijk voor het verlengen en behouden van de ANBI-status.
Wijziging goedgekeurd door de Belastingdienst. ANBI-status verlengd.
STATUTENWIJZIGING 1
Heden,acht juni tweeduizend twaalf,verscheen voor mij, mr. Eddy Dick de Jongh, notaris gevestigd te Dronten:
de heerDaniël van Winsen, wonende te 8251 TG Dronten, Lancasterdreef68, geboren te Lienden op zestien juli negentienhonderd
drieënveertig,gehuwd, van wie de identiteit door mij, notaris, is vastgesteld middelsidentiteitskaart met het nummer IN6RDK2B6, uitgegeven
te Dronten optwaalf oktober tweeduizend negen,handelend als secretaris van de vereniging:KNZV-Vereniging Midden-Nederland, gevestigd
te Arnhemen als zodanig die vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende,overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 van haar statuten.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:
- dat op een en dertig maart tweeduizend twaalf de algemene ledenvergadering heeft plaatsgevonden, waarbij de desbetreffende
voorschriften derstatuten tot oproeping in acht waren genomen en waarbij was aangegeven, dat in bedoelde vergadering een voorstel tot
wijziging van de statutenaan de orde zou zijn.
- dat in gemelde vergadering het conform artikel 21 lid 3 van de statuten benodigde quorum om tot statutenwijziging te komen echter niet
gehaaldwerd, waarvan blijkt uit een aan deze akte gehecht uittreksel der notulen van die vergadering, zodat een tweede vergadering met
inachtneming vanhet bepaalde in artikel 21 lid 3 der statuten noodzakelijk werd;
- dat laatstbedoelde vergadering - tot welke vergadering eveneens werd opgeroepen met inachtneming van alle daartoe benodigde statutaire
vereisten - gehouden is op een en twintig april tweeduizend en twaalf;
- dat gemelde vergadering zich met de daartoe statutaire vereiste meerderheid uitsprak voor het beoogde voorstel tot statutenwijziging,
waarvan blijkt uit een aan deze akte gehecht uittreksel der notulen van die vergadering, zodat mitsdien gemelde statutenwijziging
geefectueerd kan worden, welke effectuering plaats vindt bij deze akte;
- dat het algemeen bestuur van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond (KNZV) conform het in artikel 21 lid 4 van de statuten, bepaalde
blijkens een aan deze akte gehecht schrijven, heeft verklaard, dat de bindende artikelen in de statuten ongewijzigd zijn gebleven;
- dat de verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat conform het aangenomen voorstel, bij deze te willen overgaan tot het
doen constateren, dat de statuten, zoals die zijn vastgesteld op vier oktober tweeduizend drie verleden voor plaatsvervanger van mr. J.W.
Bezemer, destijds notaris te Driebergen-Rijssenburg. zullen worden gewijzigd met betrekking tot artikel 22, welk artikel 22 met ingang van
heden zal luiden als volgt:
Ontbinding en vereffening
Artikel 22
1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering, met in achtneming van de leden 1,2 en 3 van
artikel 21.

2. De vereffening geschiedt door het bestuur.
3. Het batig saldo na vereffening wordt door de vereffenaar(s) besteed aan binnen- en/of buitenlandse organisaties. die werkzaam zijn op
charatatief, cultureel en/of sociaal gebied of die anderszins het algemeen nut bevorderen.
4. De vereffening eindigt op het tijdstip, waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn;
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging gedurende de door
de wet voorgeschreven termijn berusten bij de diir het bestuur aan te wijzen perso(o)n(en);
6. De vereniging houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip, waarop de vereffening eindigt. De vereffenaar(s) doen hiervan
opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.
ALGEMENE VOORWAARDEN/BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID.
Op de door de notaris te verlenen diensten zijn de door de notaris gehanteerde Algemene voorwaarden, waarin een beperking van
aansprakelijkheid is opgenomen, van toepassing. Een afdruk van deze algemene voorwaarden is door de notaris aan partijen overhandigd.
SLOTAKTE
WAARVAN AKTEin minuut is verleden te Dronten op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van deakte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De
verschenenpersoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs testellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te
hebbenontvangen, van deinhoud van de akte te hebben kennis genomen, daar mee in te stemmen en tezijn gewezen op de gevolgen, die voor
partijen uit de akte voortvloeien.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door deverschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.
Ondertekend door de verschenen persoon en de notaris

Onderstaande Statutenwijziging was noodzakelijk om het mogelijk te maken, dat de Algemene Ledenvergadering - bij gebrek
aan goede bestuurskandidaten - voor zittende bestuurleden de maximale zittingstermijn van 3 termijnen met maximaal één
termijn kunnen verlengen.
STATUTENWIJZIGING 2
Heden, zeventien januari tweeduizend dertien,verscheen voor mij, mr. Eddy Dick de Jongh, notaris gevestigd te Dronten:
de heerDaniël van Winsen, wonende te 8251 TG Dronten, Lancasterdreef68, geboren te Lienden op zestien juli negentienhonderd
drieënveertig, gehuwd, van wie de identiteit door mij, notaris, is vastgesteld middels identiteitskaart met het nummer IN6RDK2B6, uitgegeven
te Dronten op twaalf oktober tweeduizend negen, handelend als secretaris van de vereniging: KNZV-Vereniging-Midden Nederland, gevestigd te
Arnhem en als zodanig die vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende, overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 van haar statuten.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:
- dat op10 november tweeduizend twaalf de algemene ledenvergadering van de vereniging heeft plaats gevonden, waarbij de desbetreffende
voorschriften der statuten tot oproeping in acht waren genomen, en waarbij was aangegeven dat in bedoelde vergadering een voorstel tot
wijziging der statuten aan de orde zou zijn;
- dat in gemelde vergadering het conform artikel 21 lid 3 van de statuten benodigde quorum om tot statutenwijziging te komen is gehaald,
waarvan blijkt uit een aan deze akte gehecht uittreksel der notulen van die vergadering;
- dat gemelde vergadering zich met de daartoe statuaire vereiste meerderheid uitsprak voor het beoogde voorstel tot statutenwijziging.
waarvan blijkt uit een aan deze akte gehecht uittreksel der notulen van die vergadering, zodat mitsdien gemelde statutenwijziging
geefectueerd kan worden, welke effectuering plaatsvindt bij deze akte;
- dat het algemeen bestuur van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond (KNZV) conform het in artikel 21 lid 4 van de statuten, bepaalde
blijkens een aan deze akte gehecht schrijven, heeft verklaard, dat de bindende artikelen in de statuten ongewijzigd zijn gebleven;
- dat de verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat conform het aangenomen voorstel, bij deze te willen overgaan tot het
doen constateren, dat de statuten, zoals die zijn vastgesteld op acht juni tweeduizend twaalf, zullen worden gewijzigd met betrekking tot de
artikelen 15 en 16, welke artikelen 15 en 16 met ingang van heden zullen luiden als volgt:
"Bestuur
Artikel 15
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf personen, die door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd uit de
leden van de koren voor een termijn van drie jaar. Alleen de voorzitter wordt in functie gekozen.
Bij besluit van de Algemene Ledenvergadering kan het aantal bestuursleden worden gewijzigd.
2. Ten minste twee/derde van de leden van het bestuur moet bestaan uit leden van de koren, die lid zijn van de vereniging.
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer schriftelijke voordrachten (kandidaatstelling) door het bestuur of ten minste vijf
leden gedaan;
Voodrachten door het bestuur worden bij de oproeping van de Algemene Ledenvergadering gevoegd;
Voordrachten door de leden moeten één week voor aanvang van de vergadering bij het bestuur zijn ingediend;
4. Besluitvorming terzake de benoeming van bestuursleden geschiedt bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen;
5. Is er geen voordracht opgemaakt dan is de Algemene Ledenvergadering vrij in haar keuze;
Einde bestuurslidmaaqtschap, schorsing, periodiek aftreden
Artikel 16
1. Het bestuurslidmaatschap eindigd door:
a. het eindigen op enigerlei wijze van het lidmaatschap bij de Vereniging van het koor, waaruit het betreffende bestuurslid afkomstig is,
tenzij twee/derdec van de leden van het bestuur blijft bestaan uit leden van de koren die lid zijn van de Vereniging;
b. het edindigen op enigerlei wijze van het lidmaatschap bij het koor van het betreffende bestuurslid, tenzij twee/derde van de leden van het
bestuur blijft bestaan uit leden van de koren die lid zijn van de Vereniging
c. bedanken of overlijden;
d. het eindigen van de termijn van drie jaar, tenzij het bepaalde in lid 4 van toepassing is;
e. ontslag verleend door de Algemene Vergadering;
2. Elk bestuurslid kan ten allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden ontslagen of geschorst, waarbij betrokkene door de Algemene
Ledenvergadering gehoord moet worden. Een schorsing, die binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluitv tot ontslag, eindigt aan het
eind van de termijn;
3. Elk bestuurslid treedt uirterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftgreden. De
aftgredende is tweemaal herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats in van de voorganger;
4. In bijzondere gevallen of situaties kan op verzoek van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering de zittingstermijn van een
bestuurslid, in afwijking van het bepaalde in lid 3 van dit artikel, worden verlengd met maximaal drie jaar, met inachtneming van het bepaalde
in artikel 15. Het bestuur doet hiervoor een met redenen omkleed voorstel aan de Algemene Ledenvergadering.
ALGEMENE VOORWAARDEN/BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID.
Op de door de notaris te verlenen diensten zijn de door de notaris gehanteerde Algemene voorwaarden, waarin een beperking van
aansprakelijkheid is opgenomen, van toepassing. Een afdruk van deze algemene voorwaarden is door de notaris aan partijen overhandigd.
SLOTAKTE
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Dronten op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De
verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs testellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te
hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen, daar mee in te stemmen en tezijn gewezen op de gevolgen, die
voor partijen uit de akte voortvloeien.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door deverschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.
Ondertekend door de verschenen persoon en de notaris
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