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STATUTENWIJZIGING 

Betreft: Symfonieorkest Scaramouche 

Heden, twaalf juni tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Ate Willem Bijlsma, notaris 

te Groningen:-----------------------------

...................[bestuurslid]..........

handelend in zijn hoedanigheid van bestuurslid van de vereniging: Symfonieorkest

Scaramouche, statutair gevestigd in de gemeente Tynaarlo en kantoorhoudend te 9315 PC 

Roderwolde, Hoofdstraat 48, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 04076675, 

hierna ook te noemen: de vereniging, en als zodanig op grond van artikel 15 van de

statuten bevoegd is tot het doen verlijden van de onderhavige akte van statutenwijziging.

De comparant, handelend als gemeld, gaf vooraf te kennen:-----------

dat

 de vereniging in het jaar negentienhonderd zevenenzestig werd opgericht, zonder dat-

haar statuten schriftelijk werden vastgelegd of werden opgenomen in een notariële akte; 

dat bij akte van vijfentwintig februari tweeduizend vijf de statuten alsnog zijn opgenomen in 

een notariële akte overeenkomstig artikel 28 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk--

Wetboek;----------------------------

dat de algemene vergadering bij besluit van elf maart tweeduizend veertien heeft besloten

de statuten gedeeltelijk te wijzigen, van welk besluit een kopie aan deze akte wordt-

gehecht.--------------------------

De comparant verklaarde, ter uitvoering van gemeld besluit, dat de statuten zoals deze voor 

het laatst werden vastgesteld bij akte op vijfentwintig februari tweeduizend vijf voor---

mr. Hugo Brouwer, destijds notaris te Groningen, verleden, per ingang van heden luiden als 

volgt:-------------------------------

STATUTEN------------------------

NAAM EN ZETEL----------------------

Artikel 1.-----------------------------

1. De vereniging draagt de naam Symfonieorkest Scaramouche.---------

2. Zij is gevestigd in de gemeente Tynaarlo.-----------------
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Art ikel2.

1. De vereniging heeft ten doel het haar leden mogelijk maken om als amateurs muziek te

beoefenen in orkestverband, waarbij door het regelmatig repeteren gestreefd rysldt-

naarhet inhetopenbaaru i tvoerenvandezemuziek,meta|hetgeen{9(hgt-

vorenstaandebehoortofdaaraanbevorder|ijkkanzijn.

2. De vereniging heeft niet ten doel het maken van winst ter verdeling onder haar leden.-

VERENIGINGSJAAR

Het verenigingsjaar loopt van één augustus tot en met eenendertig juli.

LIDMAATSCHAP

2.

3.

Art ikel4.

1. De vereniging kent gewone leden en ereleden.

Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk, niet overdraagbaar en niet voor-

vererving vatbaar.

Leden kunnen alleen zijn natuurlijke personen.

Hij die lid wenst te worden meldt zich aan bij de secretaris van het bestuur endsl-

opgaveVannaam,voornamen,adresengeboortedatum.-

Aan het aspiranhlid wordt meegedeeld dat er een proefperiode is van ten minste drie-

maanden. Het bestuur kan, desgewenst na advies van de dirigent, besluiten het-

aspirant-lid niet toe te laten tot het lidmaatschap. Na afloop van de proefperiode wordt-

aan het aspirant-lid meegedeeld of hij wel of niet lid kan worden. In een reglemenl-

kunnen nadere bepalingen worden opgenomen over deze proefperiode

Ingeval van een afwijzing heeft de betrokkene geen recht van beroep op de algemene-

6. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van de leden zijn-

opgenomen.

7. Ereleden zijn natuurlijke personen die wegens bijzondere verdiensten op voordracht-

van het bestuur door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd. Zij hebben-

dezelfde rechten en plichten als gewone leden behoudens het bepaalde in artikel 6.-

Art ikel5.

1. Het lidmaatschap eindigt door:

4 .

5.

a. opzegging door het lid of namens de vereniging;
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b .

c. overlijden van het lid.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur en kan plaatsvinden

wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer-

redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te lslgn-

3. Opzegging door het lid of door het bestuur kan slechts geschieden tegen het einde van

het verenigÍngsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minsfs-

dertig dagen.

Een opzegging in strijd met het bepaalde in de vorige alinea doet het lidmaatscha

eindígen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was-

opgezegd.

4. Het lidmaatschap kan, in afwijking van het in lid 3 bepaalde, met onmiddellijke ingang-

doorhetbes tuuro fdoorhet | idwordenopgezegd ind ienvandeveren ig in9 , -

respectievelijk van het lid, redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te-

laten voortduren.

Vaneenopzeggingdoorhetbestuurwordtdebetrokkenetenspoedigstebi j -

aangetekende brief, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem staat, [innsn-

dertig dagen na de dag van ter post bezorging van de kennisgeving van hsl [ssluil,-

beroep open op de algemene vergadering. De algemene vergadering dient op het-

beroep te beslissen binnen zestig dagen nadat het beroep is ingesteld.

Het bestuur draagt er voor zorg dat de betrokkene binnen zeven dagen nadisn-

schriftelijk van het besluit van de algemene vergadering in kennis wordt gesteld.-

In geval de opzegging heeft plaatsgevonden tegen een datum, gelegen voor de dag-

waarop de algemene vergadering

waartegen is opgezegd geschorst

over het beroep beslist, dan is het lid vanaf de dag-

6. Ontzetting van een lid geschiedt door de algemene vergadering, op voordracht van het

bestuur, indien de betreffende persoon handelt in strijd met de statuten, reglementen of

bes|uitenaandevereniging,ofdeverenigingoponrede|i jkewijzebenadgg||.-

Van een besluit tot ontzetting wordt de betrokkene bij aangetekende brief door het-

bestuur in kennis gesteld binnen zeven dagen nadat de algemene vergadering het-

besluit heeft genomen.

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse
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contributie voor het geheel verschuldigd

8. Voor het geval een lid, naar het oordeel van het bestuur wat betreft niveau teveel in-

negatieve zin afwijkt van het gemiddelde spelniveau van de orkestleden, ksn hsl-

bestuur het betreffende lid adviseren zijn lidmaatschap op te zeggen. Van het lid wordt

verwacht te handelen conform dit advies. Het bestuur kan zich ter zake laten adviseren

door de di

- 4

CONTR

Art ikel6.

De leden zijn verplicht een jaarlijkse contributie te voldoen binnen de daarvoor gestelde-

termijn. De contributie wordt door de algemene vergadering op voorstel van het [ss[rlr1-

vastgesteld. Ereleden die niet in orkestverband meespelen zijn vrijgesteld van het betalen-

van contributie

ALGEMENE VERGADERING

1. Het bestuur schrijft een algemene vergadering uit zo dikwijls het bestuur dat wenselijk-

acht of het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.

2. Voorts is het bestuur verplicht om op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende-

gedeelte van het aantal leden een algemene vergadering bijeen te roepen op een-

termijn van niet langer dan dertig dagen. De verzoekers voorzien hun verzoek van een

opgave van de te behandelen onderwerpen.

Indien het bestuur aan bedoeld verzoek binnen veertien dagen geen gevolg hssft-

gegevendankunnendeverzoekersze|ftotbi jeenroepingvandealgemene-

vergadering overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderin

bijeenroept of bij advertentie in ten minste één in de plaats van vestiging van dg-

vereniging veel gelezen dagblad.

De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van-

de vergadering en het opstellen van de notulen.

3. Voor een algemene vergadering worden de leden ten minste veertien dagen ysn ls-

voren schriftelijk opgeroepen, aan de adressen zoals deze bekend zijn uit hst-

ledenregister. De dag van verzending en de dag van vergadering mogen nisl in-

genoemde termijn zijn begrepen.

Bijde oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

4. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of, bii-



fffi\
\WJ

5 .

TRIP o At ivocaten & Notar issen

514020423950v1

- 5 -

diens ontstentenis of afwezigheid, door één van de andere bestuursleden, één en-

ander onverminderd het bepaalde in lid 2 laatste zin, van dit artikel. In geval in ssn-

vergadering niet krachtens het vorenstaande in haar leiding wordt voorzien, voorziet de

vergadering zelf in haar leiding.

Elk lid dat niet is geschorst heeft toegang tot de algemene vergadering en hssfl ds21-

één stem. In geval de algemene vergadering een besluit moet nemen over een-

geschorst lid ten aanzien van die schorsing of de reden tot die schorsing, dan heeft het

geschorste lid toegang tot de betreffende vergadering en is bevoegd eygp hst-

betreffende onderwerp het woord te voeren.

leder lid kan zich door een ander schriftelijk gevolmachtigd lid doen vertegenwoordigen.

Een| idkans |ech tsvooréénander | ida |sgevo |macht igde6p| r9den. -

Van elke algemene vergadering worden door de secretaris van het bestuur nelulsn-

v P v v r  I  r q q ^ ! .

In geval van ontstentenis of afwezigheid van de secretaris zullen de notulen vvolslsn-

opgemaakt door een door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen persoon.-

BESTUUR

Art ikelS.

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen die door de algemene-

vergadering uit de leden worden [snesrncl.

2. Voor elke vacature maakt het bestuur een voordracht op van ten minste één kandidaat,

welke voordracht met de oproeping voor de algemene vergadering waarop fls-

verkiezingp|aatsza|vindenaande|edenwordttoegezonden'-

Voor elke vacature kunnen door ten minste één/tiende gedeelte van de lsflsn $$n ef-

meer andere kandidaten worden gesteld. De kandidaatstelling dient schriftelijk te-

geschieden bij de secretaris van het bestuur, ten minste zeven dagen voor de dag van

de algemene vergadering waarop de verkiezing wordt gehouden.

De secretaris brengt een kandidaatstellíng door leden ter kennis aan de leden, voor wat

betreft een kandidaatstelling voordien gedaan, door vermelding bij de oproeping voor-

de vergadering, en voor wat betreft latere kandidaatstelling, uiterlijk bij de aanvang van

de vergadering.

3. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of-

geschorst. Een schorsing die niet binnen negentig dagen gevolgd wordt door een-

bes |u i t to ton ts lag ,e ind ig tdoorhetver |oopvand ie tg rmi jn . -

6 .

7 .
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Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af. Een aftredend bestuurslid-

is terstond éénmaal herkiesbaar

5. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester, hun-

plaatsvervangers en een plaatsvervangend voorzitter.

6. Onverminderd het hiervoor bepaalde eindigt het bestuurslidmaatschap:

a. doordat het lid ophoudt lid van de

b. doordat het lid schriftelijk bedankt;

vereniging te zijn;

7. Indien het bestuur niet voltallig is, blijft het bevoegd

Artikel9.

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee of meer bestuursleden dit-

wenselijk acht(en

2. De oproeping tot een bestuursvergadering geschiedt schriftelijk of mondeling

3. Bijde oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld

4. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, die van oproeping en die van

vergadering niet meegerekend.

5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis deer ss6-

anderbestuurs|iddatdaartoeadhocwordtbenoemd.

6 .E |k | i dvanhe tbes tuu rhee f t rech t to the tu i t b rengenvanéén5 |g rn . -

7. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen of

een besluitenl ijst opgesteld

Bij ontstentenis of afwezigheid van de secretaris wijst de voorzitter ssn sndsp-

bestuurslid aan als 6strllisf.

VERTEGENWOORDIGING
^* i t  ^ t  . l  n

De vereniging wordt vertegenwoordigd:

a. hetzijdoor het bestuur;

b. hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, te weten:

ofwel de voorzitter en de secretaris gezamenlijk;

ofwel de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk;

-o f iue |desecre tar isendepenn ingmeestergezamen| i j k ' -

TAKEN EN BEVOEGDHEDE

Art ikel  11.

- 6 -

4 .

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft alle daaruit-
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voortvloeiende of daarmede samenhangende bevoegdheden, daaronder met name ook

begrependevoorbere id ingenui tvoer ingvandebes|u i tenvandea|gemeng-

vergadering en het zorg dragen voor de naleving van de statuten en reglementen van-

de vereniging

2. Het bestuur is bevoegd onder zíjn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn-

taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door hem worden benoemd.

3. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering

bevoegdtebes|ui tentothetaangaanvanoVereenkomstentothetverkr i jgen,-

vervreemdenenbezwarenVanregistergoederen,entothetaangaanVan-

overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar-

verbindt, zich voor een derde sterk maakt, oí zich tot zekerheidstelling voor een schuld

van een ander verbindt.

Op het ontbreke

worden gedaan.

n van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep

BOEKJAAR/B EG ROTI N G/JAARVERSLAG

Artikel 12.

1. Het boekjaar van de vereniging loopt van één juli tot en met dertig juni.

2. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de-

vermogenstoestand van de vereniging, dat daaruit te allen tijde haar rechten en-

verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van-

het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering,-

een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde-

beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting [sp-

goedkeuring aan de vergadering over.

Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders.

Ontbreekt de ondertekening van éen of meer van hen, dan wordt daarvsn enflsr-

opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn heeft ieder lid de-

bevoegdheid van het bestuur in rechte te vorderen deze verplichtingen ns [s ksrngn.-

In de in het vorige lid bedoelde vergadering doet het bestuur aan de algemene-

vergadering een voorstel voor de begroting voor het lopende boekjaar. De begroting-

moet worden vastgesteld door de algemene vergaderin

De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie bestaande uit ten minsfs-

4 .

5 .
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twee leden, welke geen deel van het bestuur mogen uitmaken

Deze commissie onderzoekt de in het vorige lid bedoelde balans en staat van baten en

lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.-

Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar-

gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen

eninzagevandeboekenenbescheidenVandeverenig ingtegeven' -

STEMMINGEN

Artikel 13.

1. Alle besluiten, zowel van de algemene vergadering als van het bestuur, worden, voor-

zover in deze statuten niet anders is bepaald, genomen met volstrekte meerderheid der

uitgebrachte stem

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. Of een stemming-

personen of zaken betreft wordt uitgemaakt door de voorzitter van de vergadering

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.-

Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niemand de volstrekte

meerderheid heeft behaald, heeft herstemming plaats tussen die twee personen die de

meeste stemmen op zích hebben verenigd.

Indíen doordat twee of meer personen een gelíjk aantal stemmen op zich verenigden,-

niet vast mocht staan welke personen voor herstemming in aanmerking komen, zal bij-

een tussenstemming tussen hen die eenzelfde aantal stemmen op zich verenigden,-

worden uitgemaakt wie van hen voor de herstemming in aanmerking komt sf kemsn.-

Indien bij deze tussenstemming, doordat wederom twee of meer personen een gelflk-

aantal stemmen verkrijgen, niet het vereiste aantal personen voor de herstemming is-

aangewezen, zaltussen hen op wie dat gelijk aantal stemmen is uitgebracht het lot-

beslissen.

Hi jd ieb i jdeherstemmingdemeestestemmenopzichverenigt isgekozen.-

Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

Blanco stemmen en ongeldige stemmen, ter beoordeling van de voorzitter der-

desbetreffendevergadering,wordengeachtniettezi jnui tgebracht ' -

Besluitvorming door het bestuur kan ook op andere wijze geschieden dan deep hgl-

houden van een vergadering, met dien verstande, dat geen besluit zalworden geacht-

2 .

3.

4.

5.

6 .
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te zijn genomen indien niet alle leden

of electronic mail begrepen, over het

van het bestuur zich schriftelijk waaronder per fax

voorstel hebben uitgesproken. Zodanige besluiten

worden aan de notulen toegevoegd.

7. Een besluit tot benoeming kan ook bij acclamatie worden genomen.-

B. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen,-

heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een [ss[iit-

van de algemene vergadering

9. Indien in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn kan tot-

aanname van elk voorstelworden besloten, voorstellen tot statutenwijziging en-

ontbindingdaaronderbegrepen,ooka|zi jndezenietvoordevergadering-

geagendeerd, mits met algemene stemmen

10. Het door de voorzitter van de vergadering tijdens een bestuursvergadering of algemene

vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.-

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd-

over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van-

het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt ssn nisu\,vs-

s temmingplaats ind iendemeerderheidvandevergader ingof , ind iende-

oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde

aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van-

de oorspronkelijke stemm ing

PtrGLEMENTEN

Art ikel  14.

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement of andere reglementen

vaststellen. Een reglement mag geen bepalingen bevatten welke in shijd zijn met ds-

statuten of met de wet

STATUTENWIJZIGING
ArriLal ' l  6

1. De algemene vergadering kan besluiten tot wijziging van de statuten, mits met een-

meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen, in een daartoe uitdrukkelijk-

bijeen geroepen vergadering, waarin ten minste de helft der leden aanwezig of-

vertegenwoordigd is. ls in de bijeengeroepen vergadering niet het vereiste aantal leden

aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen dertig dagen na de eerste

vergadering, doch niet binnen zeven dagen daarna, een tweede vergadering
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gehouden, waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde lsdsn ssn-

besluit tot statutenwijziging kan worden aangenomen, mits met vorenbedeslf,g-

meerderheid.

2. Bij de oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging 7sl-

worden behandeld dient de tekst van de voorgestelde wijziging te worden yslrnsld.-

Voorts dient door degenen die de oproeping tot de betreffende algemene vergaderÍng-

hebben gedaan ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift ysn hgf-

wijzigingsvoorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een-

daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage te worden gelegd tot na afloop van-

de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

Artikel 16.

1 . Voor een besluit tot ontbinding geldt hetgeen in artikel 15 lid 1 is bepaald lsn ssn2isn-

van statutenwijziging.

2. Ingeval van ontbinding geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemsns-

vergadering bij het besluit tot ontbinding andere vereffenaars a6nwijsf.-

3. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt aangewend voor een door de algemens-

vergader ingb i jhe tbes |u i t to ton tb ind ing tebepa|endoe| ,zovee|moge l i j k in -

overeenstemming met dat van de verenigin

4. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers moeten worden [swsspd-

gedurende zeven jaren nadat de vereniging is opgehouden te bestaan. Ter zake van de

bewaarplicht wordt ten deze verwezen naar de van toepassing zijnde wettelijks-

bepalingen.

3. Tot het doen verlijden van de notariële wijzigingsakte is ieder bestuurslid bevoegd.-

r |NTElTNnTNG

Artikel 17.

In alle gevallen waarin de statuten, de wet of de reglementen van de vereniging niet-

voorzien. beslist het bestuur

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend.

WMRVAN AKTE ín minuut is verleden te Groningen op de datum in het hoofd van de Akte

vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van de Akte en toelichting daarop aan de comparant,-

heeft deze verklaard van de inhoud van de Akte te hebben kennis genomen en op volledíge
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voorlezing geen prijs te stellen. Vervolgens is de Akte na beperkte voorlezing 6lssp ds-

comparant en mij, notaris, ondertekend

Volgt ondertekening.
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