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 STATUTENWIJZIGING  
 

 

Heden, * 

TWEEDUIZEND VIJFTIEN, verscheen voor mij, Mr Linda Lucia Frederika 

Velthuis, notaris met plaats van vestiging Haarlemmermeer: 

* 

ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: 

de vereniging: BUSINESS CLUB BADHOEVEDORP, statutair gevestigd te 

Badhoevedorp, kantoorhoudende te 1171 JB Badhoevedorp, Groenezoom 10, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

dossiernummer 40596020 en als zodanig conform artikel 9 lid 1 van de statuten 

de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigend. 

Van het bestaan van bedoelde volmacht blijkt uit de notulen welke aan deze akte 

zijn gehecht. 

Op * twee duizend vijftien heeft te Badhoevedorp een ledenvergadering 

plaatsgevonden en is besloten de statuten van de vereniging gedeeltelijk te 

wijzigen.  

De comparante handelend als gemeld verklaarde ter uitvoering van dit besluit dat 

de statuten als volgt worden gewijzigd: 

Artikel 4: 

 -------------------------------------------- LEDEN 

Artikel 4. 

1. De vereniging kent gewone leden, juniorleden en associés. 

2. Gewone leden kunnen zijn natuurlijke personen en 

 a. Woonachtig of werkzaam zijn in Badhoevedorp of omgeving en 

 b. Zelfstandig of tezamen met een of meer anderen ondernemer zijn casu 

quo directeur zijn van een rechtspersoon of in de ondernemingssfeer 

werkzaam zijn. 

3. Juniorleden kunnen zijn natuurlijke personen gedurende het eerste 

lidmaatschapsjaar die voldoen aan de in lid 2 genoemde criteria en niet eerder 

lid zijn geweest. 

4. Associés zijn natuurlijke personen, die niet meer voldoen aan de in lid 2 

genoemde criteria, doch direct voorafgaand aan het lidmaatschap gedurende 

een periode van minimaal vijf jaar gewoon lid zijn geweest. 

Artikel 6: 

4. De in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde voorwaarden en criteria zijn 

van overeenkomstige toepassing op associés. 

Artikel 7: 

 ---------------------------------------- SCHORSING  

Artikel 7.  

1. Het bestuur kan een lid of associé schorsen op grond van: 

a. Het ingebreke blijven in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de 
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vereniging. 

b. Het zich gedragen op zodanige wijze, dat het aanzien en/of de reputatie van 

de vereniging schade lijdt casu quo zal kunnen lijden. 

2. Het geschorste lid of associé kan zich bij schriftelijk beroep op de 

ledenvergadering tegen de schorsing verzetten. 

 De ledenvergadering beslist uiterlijk drie maanden na het uitspreken der 

schorsing, bij gewone meerderheid van stemmen, na het betreffende lid of 

associé en het bestuur in de gelegenheid te hebben gesteld hun standpunten 

uiteen te zetten. 

 De ledenvergadering kan de schorsing opheffen dan wel voor de duur van 

maximaal één jaar bekrachtigen. 

3. Gedurende de schorsing zal het betrokken lid of associé de uit het 

lidmaatschap voortvloeiende rechten niet mogen uitoefenen. 

 Hij blijft ook tijdens de schorsing gehouden tot naleving van alle door de 

vereniging genomen besluiten. 

Artikel 8 lid 1: 

 ------------------------------------------ BESTUUR 

Artikel 8.  

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie gewone leden, zoals genoemd in artikel 

4 lid 2. 

Artikel 12: 

 ------------------------------------- GELDMIDDELEN 

Artikel 12.  

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

a. de jaarlijkse contributie van de leden; 

b. de jaarlijkse bijdrage van de associés; 

b. eventuele extra bijdragen van de leden en associés; 

c. alle verdere baten en inkomsten. 

Artikel 13 lid 1: 

Artikel 13.  

1. De leden en associés zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, 

die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. 

 Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende 

bijdrage betalen. 

Artikel 15 lid 1 en 2: 
1. Junior leden mogen de ledenvergadering bijwonen. 

2. De ledenvergadering wordt gehouden in het woon- of bedrijfsgebied, zoals 

genoemd in artikel 4, door oproeping middels brieven aan de leden en 

associés met een termijn van tenminste veertien kalenderdagen, de dag van 

oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. 

Aan de leden en associés die een elektronisch adres hebben opgegeven met 

als doel opneming in het ledenregister kan de oproeping langs elektronische 

weg worden gedaan, mits leesbaar en reproduceerbaar. 
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Artikel 19 leden 1 en 3: 

 ---------------------------------------- STEMRECHT 

Artikel 19.  

1. Ieder gewoon lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één (1) stem. 

3. Iedere associé en junior lid heeft één (1) adviserende stem. 

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparante opgegeven en toegelicht en 

er is gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. 

De comparante heeft verklaard dat zij van de inhoud van de akte heeft kennis 

genomen en heeft verklaard met beperkte voorlezing in te stemmen. 

De comparante is mij, notaris, bekend. 

Deze akte is verleden te Haarlemmermeer op de datum als aan het begin van deze 

akte is vermeld. 

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparante en door mij, 

notaris, ondertekend. 


