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S TATUTENWIJZIGING
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 dathaar 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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Artikel2.
1. De vereniging
heefttendoelhethaarledenmogelijk
makenomalsamateurs
muziekte
gestreefdrysldtwaarbijdoorhetregelmatig
beoefenen
in orkestverband,
repeteren
naarhetinhetopenbaaruitvoerenvandezemuziek,meta|hetgeen{9(hgtvorenstaandebehoortofdaaraanbevorder|ijkkanzijn.
heeftnietten doelhet makenvanwinstter verdeling
2. De vereniging
onderhaarleden.VERENIGINGSJAAR
juli.
Hetverenigingsjaar
looptvanéénaugustustot en meteenendertig
LIDMAATSCHAP

Artikel4.
kentgewoneledenen ereleden.
1. Devereniging
Het lidmaatschapvan de verenigingis persoonlijk,nietoverdraagbaaren niet voor-

verervingvatbaar.
personen.
2 . Ledenkunnenalleenzijnnatuurlijke
vanhetbestuurendsl3 . Hijdie lidwenstte wordenmeldtzichaan bij de secretaris
opgaveVannaam,voornamen,adresengeboortedatum.4.

Aan hetaspiranhlid
wordtmeegedeeld
dater eenproefperiode
is vanten minstedriena adviesvande dirigent,besluitenhetmaanden.Hetbestuurkan,desgewenst
niettoete latentot het lidmaatschap.
Na afloopvande proefperiode
aspirant-lid
wordtmeegedeeld
of hijwel of nietlid kanworden.In een reglemenlaan hetaspirant-lid
wordenopgenomen
kunnennaderebepalingen
overdezeproefperiode

geenrechtvanberoepop de algemene5 . Ingevalvaneenafwijzingheeftde betrokkene
waarinde namenen adressen
vande ledenzijn6. Hetbestuurhoudteenregister
opgenomen.

personendie wegensbijzondere
verdiensten
7. Ereledenzijnnatuurlijke
op voordrachtvanhetbestuurdoorde algemenevergadering
als zodanigzijnbenoemd.
Zij hebbenhetbepaaldein artikel6.dezelfderechtenen plichtenals gewoneledenbehoudens
Artikel5.
1.

Het lidmaatschap
eindigtdoor:

doorhetlidof namensde vereniging;
a. opzegging
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b.

c.

overlijdenvan het lid.

geschiedt
namensde vereniging
doorhetbestuur
en kanplaatsvinden
2. Opzegging
jegensde vereniging
nietnakomt,alsookwanneerwanneereenlidzijnverplichtingen
vande vereniging
nietkanwordengevergd
hetlidmaatschap
te lslgnredelijkerwijs
3.

Opzeggingdoor het lid of door het bestuurkan slechtsgeschiedentegen het eindevan
van een opzeggingstermijn
van ten minsfshet verenigÍngsjaar
en met inachtneming
dertigdagen.
Een opzeggingin strijdmet het bepaaldein de vorigealineadoet het lidmaatscha
eindígenop het vroegsttoegelatentijdstipvolgendop de datum waartegenwasopgezegd.

4.

ingangkan, in afwijkingvan het in lid 3 bepaalde,met onmiddellijke
Het lidmaatschap
doorhetbestuurofdoorhet|idwordenopgezegdindienvandeverenigin9,respectievelijkvan het lid, redelijkerwijsniet gevergdkan worden het lidmaatschapte-

latenvoortduren.
Vaneenopzeggingdoorhetbestuurwordtdebetrokkenetenspoedigstebijaangetekende
brief,met opgavevan redenen,in kennisgesteld.Hem staat,[innsnvan hsl [ssluil,dertigdagenna de dag van ter post bezorgingvan de kennisgeving
beroepopen op de algemenevergadering.De algemenevergaderingdientop het-

binnenzestigdagennadathetberoepis ingesteld.
beroepte beslissen
binnenzevendagennadisnHetbestuurdraagter voorzorgdatde betrokkene
in kenniswordtgesteld.vergadering
vanhetbesluitvande algemene
schriftelijk
heeftplaatsgevonden
tegeneendatum,gelegenvoorde dagIn gevalde opzegging
waaropde algemenevergaderingover het beroep beslist,dan is het lid vanaf de dagwaartegenis opgezegdgeschorst

doorde algemene
vergadering,
op voordracht
vanhet
vaneenlidgeschiedt
6. Ontzetting
persoonhandeltin strijdmetde statuten,reglementen
of
bestuur,indiende betreffende
bes|uitenaandevereniging,ofdeverenigingoponrede|ijkewijzebenadgg||.wordtde betrokkene
bijaangetekende
briefdoorhetVaneen besluittot ontzetting
vergadering
hetbestuurin kennisgesteldbinnenzevendagennadatdealgemene
besluitheeftgenomen.
7.

in de loop van een verenigingsjaar
eindigt,blijftde jaarlijkse
Wanneerhet lidmaatschap
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contributievoor het geheelverschuldigd

8. Voorhetgevaleen lid, naarhetoordeelvan hetbestuurwat betreftniveauteveelinnegatieve
zin afwijktvan hetgemiddelde
spelniveau
vande orkestleden,
ksn hsllid adviserenzijnlidmaatschap
bestuurhetbetreffende
op te zeggen.Van het lidwordt
verwachtte handelenconformdit advies.Hetbestuurkanzichter zakelatenadviseren
doorde di
CONTR
Artikel6.
De ledenzijn verplichteen jaarlijksecontributiete voldoenbinnende daarvoorgesteldetermijn.De contributiewordt door de algemenevergaderingop voorstelvan het [ss[rlr1vastgesteld.Ereledendie niet in orkestverbandmeespelenzijn vrijgesteldvan het betalenvan contributie

ALGEMENE
VERGADERING
vergadering
uitzo dikwijls
hetbestuur
1. Hetbestuurschrijfteenalgemene
datwenselijkachtof hetdaartoevolgensde wet of de statutenverplichtis.
verzoekvanten minsteéén/tiende2. Voortsis hetbestuurverplichtom op schriftelijk
gedeelte
vergadering
vanhetaantalledeneenalgemene
bijeente roepenop eenvoorzienhunverzoekvaneen
termijnvan nietlangerdandertigdagen.De verzoekers
opgavevan de te behandelenonderwerpen.

Indienhetbestuuraan bedoeldverzoekbinnenveertiendagengeengevolghssftgegevendankunnendeverzoekersze|ftotbijeenroepingvandealgemenevergadering
overgaanop de wijzewaarophetbestuurde algemenevergaderin
in ten minsteéén in de plaatsvanvestigingvandgof bij advertentie
bijeenroept
verenigingveel gelezendagblad.

belasten
metde leidingvanDeverzoekers
kunnenalsdananderendanbestuursleden
de vergaderingen het opstellenvan de notulen.

wordende ledentenminsteveertien
vergadering
dagenysnls3. Vooreenalgemene
aande adressenzoalsdezebekendzijnuit hstopgeroepen,
vorenschriftelijk
en de dagvanvergadering
mogennislinledenregister.
De dagvanverzending
genoemde
termijnzijnbegrepen.
vermeld.
Bijde oproepingwordende te behandelenonderwerpen
4.

De algemenevergaderingenworden geleid door de voorzittervan het bestuurof, bii-
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of afwezigheid,
dooréénvande anderebestuursleden,
éénendiensontstentenis
hetbepaalde
in lid2 laatstezin,vanditartikel.In gevalin ssnanderonverminderd
in haarleidingwordtvoorzien,voorzietde
vergadering
nietkrachtenshetvorenstaande
vergadering
zelf in haar leiding.

5 . Elk lid dat niet is geschorstheefttoegangtot de algemenevergaderingen hssfl ds21één stem. In gevalde algemenevergaderingeen besluitmoetnemenover eengeschorstlid ten aanzienvan die schorsingof de redentot die schorsing,dan heeft het
geschorstelid toegangtot de betreffendevergaderingen is bevoegdeygphstbetreffendeonderwerphet woord te voeren.
6.

leder lid kan zich door een ander schriftelijkgevolmachtigdlid doen vertegenwoordigen.
Een|idkans|echtsvooréénander|ida|sgevo|machtigde6p|r9den.-

7 . Van elke algemenevergaderingwordendoor de secretarisvan het bestuurnelulsnvPvvr

I rqq^!.

In geval van ontstentenisof afwezigheidvan de secretariszullende notulenvvolslsnopgemaaktdoor een door de voorzittervan de vergaderingaan te wijzen persoon.-

BESTUUR
ArtikelS.

personen
diedoorde algemene1. Hetbestuurbestaatuitten minstedriemeerderjarige
vergadering
uitde ledenworden[snesrncl.
op vanten minsteéén kandidaat,
2. Voorelkevacaturemaakthetbestuureenvoordracht
voorde algemene
vergadering
waaropflsmetde oproeping
welkevoordracht
verkiezingp|aatsza|vindenaande|edenwordttoegezonden'gedeeltevande lsflsn$$nefVoorelkevacaturekunnendoorten minsteéén/tiende
dientschriftelijk
tewordengesteld.De kandidaatstelling
meeranderekandidaten
geschieden
vanhet bestuur,ten minstezevendagenvoorde dagvan
bijde secretaris
waaropde verkiezing
wordtgehouden.
de algemenevergadering
doorledenter kennisaande leden,voorwat
De secretaris
brengteen kandidaatstellíng
bij de oproepingvoorvoordiengedaan,doorvermelding
betrefteen kandidaatstelling
uiterlijkbij de aanvangvan
en voorwat betreftlaterekandidaatstelling,
de vergadering,
de vergadering.
3.

wordenontslagenofElk bestuurslidkan te allentijdedoor de algemenevergadering
geschorst.Een schorsingdie niet binnennegentigdagengevolgdwordtdoor eenbes|uittotontslag,eindigtdoorhetver|oopvandietgrmijn.-
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4.

Elk bestuurslidtreedt uiterlijkdrie jaar na zijn benoemingaf. Een aftredendbestuurslidis terstondéénmaalherkiesbaar

5. Hetbestuurkiestuit zijnmiddeneenvoorzitter,
secretaris
en penningmeester,
hunplaatsvervangers
en een plaatsvervangendvoorzitter.

hethiervoor
bepaalde
eindigthetbestuurslidmaatschap:
6. Onverminderd

7.

a.

doordathet lid ophoudtlid van de vereniging
te zijn;

b.

doordathet lid schriftelijkbedankt;

Indienhet bestuurniet voltalligis, blijft het bevoegd

Artikel9.
1. Hetbestuurvergadertzo dikwijlsde voorzitterof tweeof meerbestuursleden
ditwenselijkacht(en
2.

geschiedtschriftelijkof mondeling
De oproepingtot een bestuursvergadering

vermeld
wordende te behandelen
onderwerpen
3. Bijdeoproeping
4.

De termijnvan oproepingbedraagtten minstevijf dagen,die van oproepingen die van

vergadering
nietmeegerekend.
wordengeleiddoorde voorzitter
5. De vergaderingen
of bij diensontstentenis
deerss6anderbestuurs|iddatdaartoeadhocwordtbenoemd.
6.E|k|idvanhetbestuurheeftrechttothetuitbrengenvanéén5|grn.in elkebestuursvergadering
wordendoorde secretaris
7. Van hetverhandelde
notulenof
ijstopgesteld
eenbesluitenl
vande secretaris
of afwezigheid
wijstde voorzitter
Bijontstentenis
ssn sndspbestuurslid
aanals6strllisf.
VERTEGENWOORDIGING
^*it

^t .l n

wordtvertegenwoordigd:
De vereniging
a. hetzijdoorhetbestuur;
b.

te weten:
hetzijdoor twee gezamenlijkhandelendebestuursleden,

gezamenlijk;
en de secretaris
ofwelde voorzitter
gezamenlijk;
en de penningmeester
ofwelde voorzitter
-ofiue|desecretarisendepenningmeestergezamen|ijk'-

TAKENEN BEVOEGDHEDE
Artikel11.

vande vereniging
en heeftalledaaruit1. Hetbestuuris belastmethetbesturen
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voortvloeiende
of daarmede
samenhangende
bevoegdheden,
daaronder
metnameook
begrependevoorbereidingenuitvoeringvandebes|uitenvandea|gemengvergadering
en hetzorgdragenvoorde nalevingvande statutenen reglementen
vande vereniging
2.

Het bestuuris bevoegdonder zíjn verantwoordelijkheid
bepaaldeonderdelenvan zijntaak te doen uitvoerendoor commissieswaarvan de ledendoor hem worden benoemd.

3.

goedkeuringvan de algemenevergadering
Het bestuuris, mits met voorafgaande
bevoegdtebes|uitentothetaangaanvanoVereenkomstentothetverkrijgen,vervreemdenenbezwarenVanregistergoederen,entothetaangaanVanovereenkomstenwaarbijde verenigingzich als borg of hoofdelijkmedeschuldenaarverbindt,zich voor een derde sterk maakt,oí zich tot zekerheidstelling
voor een schuld
van een anderverbindt.

n vandezegoedkeuring
kandooren tegenderdengeenberoep
Op hetontbreke
wordengedaan.
EGROTING/JAARVERSLAG
BOEKJAAR/B
Artikel12.
1.

Het boekjaarvan de vereniginglooptvan één juli tot en met dertigjuni.

tot hethoudenvanzodanige
2. Hetbestuuris verplicht
aantekeningen
omtrentdevermogenstoestand
vande vereniging,
datdaaruitte allentijdehaarrechtenenverplichtingen
kunnenwordengekend.

vergadering
binnenzesmaanden
3. Hetbestuurbrengtop eenalgemene
na afloopvanverlenging
vandezetermijndoorde algemene
hetboekjaar,
behoudens
vergadering,eenjaarverslag
uitoverde gangvanzakenin de vereniging
en overhetgevoerdebeleid.Hetlegtde balansen de staatvanbatenen lastenmeteentoelichting
[spgoedkeuring
aan de vergaderingover.

doorde bestuurders.
Dezestukkenwordenondertekend
Ontbreektde ondertekeningvan éen of meer van hen, dan wordt daarvsn enflsropgavevan redenenmeldinggemaakt.Na verloopvan de termijnheeftiederlid debevoegdheidvan het bestuurin rechtete vorderendeze verplichtingenns [s ksrngn.4.

In de in het vorigelid bedoeldevergaderingdoet het bestuuraan de algemenevergaderingeen voorstelvoor de begrotingvoor het lopendeboekjaar.De begrotingmoet wordenvastgestelddoor de algemenevergaderin

5.

De algemenevergaderingbenoemtjaarlijkseen commissiebestaandeuit ten minsfs-
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twee leden,welkegeen deel van het bestuurmogenuitmaken

de in hetvorigelid bedoeldebalansen staatvan batenen
Dezecommissie
onderzoekt
vergadering
verslagvanhaarbevindingen
lastenen brengtaande algemene
uit.tenbehoeve
vanhaaronderzoek
Hetbestuuris verplicht
de commissie
alledoorhaargevraagde
haardesgewenst
inlichtingen
te verschaffen,
de kasen de waardente tonen
eninzagevandeboekenenbescheidenVandeverenigingtegeven'6.

gedurendetienjaren teHet bestuuris verplichtde in lid 2 en 3 genoemdebescheiden
l.ar.'aran

STEMMINGEN
Artikel13.
vergadering
1. Allebesluiten,
zowelvande algemene
alsvanhetbestuur,
worden,voormeerderheid
zoverin dezestatutennietandersis bepaald,genomenmetvolstrekte
der
uitgebrachte
stem
gestemd,overpersonen
schriftelijk.
Of eenstemming2 . Overzakenwordtmondeling
personenof zakenbetreftwordtuitgemaakt
doorde voorzitter
vande vergadering
3 . Bijstakingvanstemmenoverzakenwordthetvoorstelgeachtte zijnverworpen.overpersonen
bijeerstestemming
niemand
4 . Indienbijstemming
de volstrekte
plaatstussendietweepersonendie de
meerderheid
heeftbehaald,heeftherstemming
meestestemmen
op zíchhebbenverenigd.
eengelíjkaantalstemmen
Indíendoordat
tweeof meerpersonen
op zichverenigden,in aanmerking
nietvastmochtstaanwelkepersonenvoorherstemming
komen,zalbijtussenhendieeenzelfde
aantalstemmen
op zichverenigden,eentussenstemming
wievanhenvoorde herstemming
in aanmerking
komtsf kemsn.wordenuitgemaakt
doordatwederomtweeof meerpersonen
Indienbijdezetussenstemming,
eengelflkniethetvereiste
verkrijgen,
aantalpersonen
voorde herstemming
aantalstemmen
iszaltussenhenop wiedatgelijkaantalstemmen
is uitgebracht
hetlotaangewezen,
beslissen.

Hijdiebijdeherstemmingdemeestestemmenopzichverenigtisgekozen.de stemmenstaken,beslisthetlot.
Indienbijde herstemming
5.

van de voorzitterderBlancostemmenen ongeldigestemmen,ter beoordeling
desbetreffendevergadering,wordengeachtniettezijnuitgebracht'-

6.

door het bestuurkan ook op anderewijzegeschiedendan deephglBesluitvorming
houdenvan een vergadering,met dien verstande,dat geen besluitzalwordengeacht-
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te zijn genomenindienniet alle ledenvan het bestuurzichschriftelijk
perfax
waaronder
of electronicmail begrepen,over het voorstel
hebbenuitgesproken.
Zodanige
besluiten

wordenaande notulentoegevoegd.
7. Eenbesluittot benoeming
kanookbijacclamatie
wordengenomen.B. Eeneenstemmig
besluitvanalleleden,ook al zijndezenietin vergadering
bijeen,heeft,mitsmetvoorkennis
van hetbestuurgenomen,dezelfdekrachtals een [ss[iitvan de algemenevergadering

9. Indienin eenvergadering
alleledenaanwezigof vertegenwoordigd
zijnkantotaannamevanelk voorstelworden
besloten,
voorstellen
tot statutenwijziging
enontbindingdaaronderbegrepen,ooka|zijndezenietvoordevergaderinggeagendeerd,
mitsmetalgemene
stemmen
10. Hetdoorde voorzitter
vande vergadering
tijdenseenbestuursvergadering
of algemene
vergadering
uitgesproken
oordeelomtrentde uitslagvaneenstemming
is beslissend.geldtvoorde inhoudvaneengenomenbesluit,voorzoverwerdgestemdHetzelfde
vastgelegd
overeen nietschriftelijk
voorstel.Wordtonmiddellijk
na hetuitspreken
vanhetoordeelvande voorzitter
dejuistheiddaarvanbetwist,danvindtssn nisu\,vsstemmingplaatsindiendemeerderheidvandevergaderingof,indiendegeschiedde,
oorspronkelijke
stemmingniethoofdelijk
of schriftelijk
eenstemgerechtigde
aanwezige
dit verlangt.
Doordezenieuwestemming
vervallen
de rechtsgevolgen
vande oorspronkelijke
stemming
PtrGLEMENTEN
Artikel14.
De algemenevergaderingkan een huishoudelijk
reglementof anderereglementen
vaststellen.Een reglementmag geen bepalingenbevattenwelke in shijd zijn met ds-

statutenof metde wet
STATUTENWIJZIGING
ArriLal

1.

'l 6

De algemenevergaderingkan besluitentot wijzigingvan de statuten,mits met eenmeerderheidvan twee/derdeder uitgebrachtestemmen,in een daartoeuitdrukkelijkbijeengeroepenvergadering,waarinten minste de helft der ledenaanwezigofvertegenwoordigdis. ls in de bijeengeroepenvergaderingniet het vereisteaantal leden
aanwezigof vertegenwoordigd,
dan wordt binnendertigdagen na de eerste
vergadering,
doch niet binnenzevendagendaarna,een tweedevergadering
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gehouden,waarin ongeacht het aantal aanwezigeof vertegenwoordigde
lsdsn ssnbesluittot statutenwijzigingkan worden aangenomen,mits met vorenbedeslf,gmeerderheid.
2.

Bij de oproepingtot een vergaderingwaarin een voorsteltot statutenwijziging
7slwordenbehandelddientde tekstvan de voorgestelde
wijzigingte wordenyslrnsld.Voortsdient door degenendie de oproepingtot de betreffendealgemenevergaderÍnghebbengedaanten minstevijf dagen voor de vergaderingeen afschriftysn hgfwaarinde voorgedragen
wijzigingwoordelijkis opgenomen,op eenwijzigingsvoorstel,
daartoegeschikteplaatsvoor de leden ter inzagete wordengelegdtot na afloop van-

wordtgehouden.
de dagwaaropde vergadering
3.

is iederbestuurslid
Tot het doenverlijdenvan de notariëlewijzigingsakte
bevoegd.-

r|NTElTNnTNG

Artikel16.
1.

Voor een besluittot ontbindinggeldt hetgeenin artikel15 lid 1 is bepaaldlsn ssn2isnvan statutenwijziging.

2.

Ingevalvan ontbindinggeschiedtde liquidatiedoor het bestuur,tenzijde algemsnsvergaderingbij het besluittot ontbindinganderevereffenaars
a6nwijsf.-

3.

wordtaangewendvoor een door de algemensEen eventueelbatigliquidatiesaldo
vergaderingbijhetbes|uittotontbindingtebepa|endoe|,zovee|mogelijkinmet dat van de verenigin
overeenstemming

4.

De boeken,bescheidenen andere gegevensdragersmoetenworden [swsspdgedurendezevenjaren nadatde verenigingis opgehoudente bestaan.Ter zakevan de
bewaarplichtwordt ten deze verwezennaar de van toepassingzijndewettelijksbepalingen.

Artikel17.

vande vereniging
waarinde statuten,de wetof de reglementen
nietIn allegevallen
voorzien.beslisthet bestuur

SLOT
is mij,notaris,
bekend.
De comparant
WMRVAN AKTE ín minuutis verledente Groningenop de datumin het hoofdvan de Akte
vermeld.
Na zakelijkeopgavevan de inhoudvan de Akte en toelichtingdaaropaan de comparant,heeftdeze verklaardvan de inhoudvan de Akte te hebbenkennisgenomenen op volledíge
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geenprijste stellen.Vervolgens
voorlezing
is de Aktena beperktevoorlezing
6lsspdscomparant
en mij,notaris,ondertekend
Volgtondertekening.

