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STATUTENWIJZIGING
(Gemeen I ehc I angen Ol dambt )

Op achttien decenrber tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. Agna Jacoba 
Groen, notaris te Schecmda, gemeente Oldambt:

de hcer Albert Kuioer,   
       

-

     
         

tc dczcn handclcnde:
a. voor zich, in zijn hoedanigheid van secretaris van na te noemen vcrerriging;-
b. als schriftelijk gcvolmachtigde van:

dc hccr Fabian Buiter,         

'        

-       
die deze volmacht verstrekte in zijn hoedanigheid penningmeester van na te-
nocmcn verenlglng,

De comparant en de volmachtgever zijn op grond van artikel I I lid 2 van de statuten
van dic vcrcniging bcvoegd tot dc hierna vcrmeldc rcchtshandcling

De conrparant, in kwaliteit gemeld, heeft het volgende verklaard:
De algemene vcrgadcring van na te noemcn vercniging heeft op zeventien december
twccduizcnd ncgenticn bcsloten dc statutcn van dc vcreniging: Gcmccntcbclanqcn 
Oldarnbt. gcvcstigd in dc gcmccntc Oldarnbt, kantoorhoudcndc   

  cn ingcschrevcn in hct handclsrcgistcr ondcr tlummcr 65 I 5001 5 (dc

"vereniging") tc wijzigcn, alsmedc om dc cornparantcn tc rnachtigcn dcze akte tc-
docn passcrcn
Van deze bcsluitvorrning blijh uit ccn exenrplaar van de notulen van dc higlïser'-
bcdocldc vcrgadcring dat aan dczc aktc is gchccht (Bijlagc I ).

- De statutcn van de vereniging zijn vastgesteld bij de akte van oprichting op twee cn -

twintig januari twccduizcnd zcsticn vcrlcdcn voor mij, notaris.
- De statutcn van de vcruriging zijn sedertdicn nict gcwijzigd.
STATUTEN\ryIJZIGING
Vcrvolgens vcrklaart dc comparant, in kwalitcit gcmcld, ter uitvocring van voormcld-
bcsluitdcstatutcnvandcvcrcniginggcdccltclijktcwijzigcnalsvolgt:-

Artikcl l8 lid 2 wordt gewijzigd cn luidt voortaan als volgt:
2, Rij hct bcsluit tot ontbinding worclt tcvcns dc bcstcrnming van het-

liquiclaticsaldo vastgcstcld.
l{et liquidatiesnldo konrt tcn goedc aan cen algerneen rrut heogerrde instclling-
mct ecn gelijksoortige doclstelling als dc vcrcniging of aan ccn buitcnlandsc-
instelling die uitsluitcnd oÍ'nagerroeg uitsluiterrd het atgenreen nut beoogt en clic

ccn gclijksool'tigc doclstcllirrg als dc vcrcnigirrg hccÍi.-
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Van voormelde volmacht blijkt uit een aan deze akte te hechten onderhandse akte-

WAARVAN AKTE is verleden te Scheenrda op de datunr in het hoofd van dezc 6[1s-
venneld
Dc comparant is mij, notaris, bekend.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant en hct geven van een
toelichting hceft deze verklaard dat de inhoud van deze akte te lrebben kennisgenomcn-
en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vcrvolgens is dezc akte onnriddellijk na beperkte voorlezing door de comparant en mij,-
notaris ondertekend

(Volgt ondertekeni
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



DOORLOPENDE TEKST
van de statuten van de vereniging: Cemeentebelangen Oldambt, gevestigd in dc
gemccntc Oldambt, zoals dezc luidcn na aktc van statutenwijziging l8 december 2019
verleden voor mr. Agna Jacoba Groen, notaris te Scheemda, gemeente Oldambt.

GEV/AARMERKT:
Groen)

STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel I
l. De vereniging draagt de naam Gemeentebelangen Oldambt,
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Oldambt.
DOEL
Artikcl2
l. De vereniging stelt zich ten doel als onaÍhankelijke groepering een vooruitstrevende

politiek in dc gemecnte Oldambt te verwezenlijken, waarbij zij maatschappelijke en
politieke vraagstukken zo pragmatisch mogelijk benadert. Verder streeft de
vereniging naar cen open, democratische en duurzame Oldambtster samenleving
met meer politieke beslissingsmacht voor burgers, waarbij nadrukkelijk rekening
wordt gehouden met de zwakkeren in de samenleving.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
- regelmatig contacten te leggen met burgers;
- burgers actief bij de gemeentepolitiek te betrekken;
- het houden van openbare bijeenkomsten;
- een transparante werkwijze te hanteren;
- het stellen van kandidaten voor het lidrnaatschap van de gemeenteraad van

Oldambt en andere vertegenwoordigende instanties en het naar verïnogen
bevotderen van de verkiezing van de gestelde kandidaten;

- het vastleggen van haar concrete doelstellingen in het verkiezingsprogramma;
- het houden van ledenvergaderingen;
- alle andere geëigende en wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen

zijn;
alles in de ruimste zin des woords.

DUUR
Anikel 3

l. Dc vereniging is aangegaan voor onbepaaldc tijd.
2. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
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LIDMAATSCHAP
Artikel4
L Dc vcreniging kcnt lcden cn buitcnlcdcn,
2. Leden kunnen zijn natuurlijke personen van l6 jaar of ouder, die woonachtig zijn in

de gemeente Oldambt.
3. Buitenleden kunnen zijn natuurlijke personen van l6 jaar of ouder, die niet

woonachtig zijn in de gemeente Oldarnbt.
4. Buitenleden hebben in de algemene vergadering geen stemrecht, maar wel het reclrt

om het woord te voeren.
5, Waar in de statuten wordt gesproken van lid oÍ'leden, wordt oÍ'worden daaronder

verstaan zowel de leden als de buitenleden, tenzij het tegendeel blijkt.
6. Hct bestuur beslist over de toelating van lcdcn, uitsluitend na ontvangst van een

schriftelijk verzoek van de betrokkene tot toelating als lid. Bij niet-toelating als lid
kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten,

7. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door
erfopvolging worden vcrkregcn.

Artikel5
l. Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.

2, Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt door een schriftelijke
kennisgeving aan het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan tegen het eindc van het
lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
- wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een

november niet volledig aan zijn geldelijke verpliohtingen jegens de vereniging
over het lopende boekjaar heeft voldaan;

- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat
moment door de statuten aan het lidmaatschap worden gesteld.

De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door
tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
De opzegging kan evenwel onrniddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot
gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd
het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van redenen.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen oÍ'besluiten van dc vereniging handelt, of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid zo spoedig mogelijk
van het besluit, met opgave van redenen, schriftelijk in kennis stelt.

5. Binnen zes weken nadat het lid van het besluit tot opzegging op ontzetting in kennis
is gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in beroep gaan bij de algemene vcrgadering
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en daar verweer vooren, Het bestuur is vcrplicht hierloe dc algcrnene vergadering
bijccn tc rocpen binnen vier weken na ontvangst van het beroepschriÍï. Gedurcnde
de beroepstennijn en hangende het berocp is het lid geschorst. Een geschorst lid
hccft gcen stemrecht. De algemene vergadering besluit of het beroep tegen de
ontzetting al of niet gegrond is,

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar - ongcacht de reden of de
oorzaak - eindigt, blijft desalnietternin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door
het lid verschuldigd, tcnzij het bestuur anders besluit.

ONVERENIGBAARHEDEN
Anikel6
l, Leden kunnen niet zijn leden van een andere, uitsluitend in de gerneentepolitick van

Oldambt actieve, politieke partlj.
2, Het lidmaatschap van de gemeenteraad of het college van burgemeester en

wethouders is onverenigbaar mct hct lidmaatschap van het bestuur, tenzij naar het
oordecl van de algemene vergadering niet in een vacature op andere wijze kan
worden voorzien.

DONATEURS
Artikel 7
L Donateurs zijnzij, dic door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Het bestuur is

bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
2. Donateurs zijn gehouden jaarlijks aan dc vcreniging ecn geldelijke bijdrage te

vcrlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene vergadering wordt
vastgesteld.

3. Donatcurs hebben in de algemene vergadering geen stemrecht, maar wel het recht
om het woord te voeren.

CELDMIDDELEN
Artikel 8

l. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. de contributies van de leden;
b. de aftlrachten van de raadsleden en wethouders die namens de vereniging aan

het gemeentebestuur deelnemen;
c. de bijdragen van de donateurs;
d. subsidies, verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat en/of schenking;
e. eventuele andere baten,

2. Ieder lid betaalt een door de algemene vergadering vast te stellen contributie. De
hoogte van de afdracht van raadsleden en collegeleden als bedoeld in lid l, wordt
door de algemene vergadering vastgesteld.

BESTUUR
Aftikel9
L Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden. De algemcne

vergadering stelt hct aantal leden vast.
2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden van de

vereniging benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een
pcnningmcester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene
vergadering benoemd.
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3. De algemene vergadering kan één buitcnlid in het bestuur benoenren.

4. Bcstuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaÍ'van redcnen door de algemene
vergadering worden geschorst ol'ontslagen. De algernene vergadering besluit tot
schorsing of ontslag met een meerderheid van twec dcrdcn van de geldig
uitgebrachte stemmen.

5. De schorsing eindigt wanneer de algemene vergadcring niet binnen drie rnaandcn
daarna tot ontslag hccít bcsloten. l{et geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid
gcsteld zich in de algemene vergadering te verantwoordcn en kan zich daarbij door
een raadsman docn bijstaan,

6, Bestuursleden worden benoemd voor een periodc van maximaal drie jaar. Onder een
jaar wordt te dezen vcrstaan de periode tussen twee opeenvolgcndc jaarlijkse
algemene vergaderingen fiaarvergadcringen). De bestuursleden treden af volgens
een door hct bcstuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend
bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar. Dc maximale zittingstermijn van een

bcstuurslid is zes jaar, ongeacht de functie.
7. Indien het aantal bestuurslcden bencden het in lid I vermelde minimum is gedaald,

blijft het bestuur niettenrin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk
een algemene vergadering tc bcleggcn, waarin de voorziening in de vacature(s) aan

de orde kornt.
8. Leden en donatcurs hebben hct recht om bestuursvergaderingen bij tc wonen.
Artikel l0
l. Het bcstuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van dc algemene vergadering,

bevoegd tc besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van
overcenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hooÍUclijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een

schuld van een ander verbindt.
Artikel I I
l. Het bestuur veftegenwoordigt de vereniging.
2. Dc vertegcnwoordigingsbevoegdheid kornt mede toe aan de voorzitter tczamen met

de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de

penningmeester, indien deze functies worden vervuld door twee verschillende
personen.
De penningmeester is echter zelfstandig bevoegd betalingen te doen van
bankrekeningen en gelden te ontvangen cn daarvoor te kwiteren.

ALGEMENE VERCADERTNCEN
Artikel l2
De algemenc vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging
statutair is gevestigd.
Artikel l3
l. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, dc

donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bcstuur en/of de algemene
vergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeÍl toegang tot de vcrgadcring waarin het besluit tot zijn
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schorsing wordt bchandeld, cn is bcvocgd daarovcr het woord te voeren. De
voorzitter kan in bijzondere gevallen bepalen dat (een deel van) de algemcne
vergadering een besloten karaktcr hecÍl.

2. Met uitzondering van een geschorst lid en een buitenlid, heeft ieder lid één stem in
de algenrene vergadering, mits hij de jaarlijkse contributie tijdig heeft voldaan.
Stemmen per volmacht is uitgesloten.

3. Een lid heefl geen stemrecht over zaken die hern, zijn echtgenoot of een van zijn
blocd- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.

4, Een eenstetnrnig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zíjn zij niet in
vergadering bijcen, hceÍt, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde
kracht als een besluit van de algemene vergadering. Dit besluit kan ook schriÍlelijk
tot stand komen,

5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het
aannemen van voorstellcn bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel
van de voorzitter.

6. Alle besluiten waaromtrent bij dc wct oÍ'bij dczc statutcn gccn groterc meerderheid
is voorgcschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Bij staking van stemmen ovcr zaken is het voorstel verworpen. Staken de
stemmen bij verkiezing van personen, dan wordt opnieuw gestemd. Staken de
stemmen opnieuw, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee
personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd
tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na
tussenstemming.

Artikel l4
l. De algemene vergadcringen wordcn geleid door de voorzitter o[ bij diens

afivezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden
aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2, Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de
uitslag van een stemming, is beslissend.
Hetzelfcle geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de
meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde dit verlangt, Door dcze
nieuwe stemming vervallen de (rechts)gevolgcn van de oorspronkelijke stemrning.

3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de
secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden
in dezelf<le of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld.

Artikel l5
l. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering (aarvergadering) gehouden en
wel binnen zes maanden na aÍloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze
termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het
bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het
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gevocrdc bclcid. Hct legt dc balans en de staat van baten en lasten met een

toelichting ter goedkeuring aan de algemenc vcrgadcring over. Deze stukkcn
wordcn ondcrtckcnd door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekcning van een oÍ'
nreer hunner, dan wordt daarvan ondcr opgavc van rcdcnen melcling gernaakt. Na
vcrloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke
bcstuurders rJat zij dezc vcrplichtingen nakomen.

2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in hct vorigc lid aan de

algemene vergadering niet overgclcgd ccn verklaring aÍkornstig van een accountant
als bedoeld in artikel 2:393 lid I van het Burgerlijk Wetboek, dan bcnocmt de
algemcnc vergadering, jaarlijks, cen commissie van ten minste twee leden die geen

deel van het bestuur mogen uitnraken.
3. Hct bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door

haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas cn de waarden te

toncn cn inzagc in dc bocken en bescheiden van de vereniging te geven.

4. De conrnrissie onderzoekt de in lid I en lid 3 bedocldc stukken.
5, Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de conrmissie bijzondere

boekhoudkundigc kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een

deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene vergadering
verslag van haar bevindingen uit.

6. Goedkeuring door de algemene vergadering voor het gevoerde Íinanciële beheer
strckt hct bcstuur cn in hct bijzondcr dc penningmeester tot décharge.

Artikel l6
l. Algcmene vergaderingcn wordcn door hct bestuur bijeengeloepen zo dikwijls het dit

wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.

2. Op schriftclijk vcrzoek van ten minste éen/tiende gedeelte van de stemgerechtigde
leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algcmene vergadering, te
houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen twee weken geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot een bijeenroeping van de algernene vergadering overgaan op de

wijze waarop hct bestuur de algcmenc vcrgadering bijeemoept,
STATUTENWIJZIGING
Artikel l7
l. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de

algcmene vcrgadering, waat'toe is opgcroepen mct de mededeling dat aldaar
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij, die dc oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van
dc vergadcring cen afsclu'ift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden tcr inzage
leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3, Tot wijziging van de statutcn kan door de algemenc vergadering slechts worden
besloten met een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal
uitgebrachte stemmen,

4, De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. Icdcr van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te
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doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden I en 2 is niet van toepassing, indien in de algcmene

vergadering alle stemgcrechtigdcn aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging
met algemene stemmen wordt genomen.

6, Dc bcstuursledcn zijn verplicht een authcntick afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na

de wijziging luidcn, neer te lcggen ten kantore van de Kamer van Koophandcl
binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel l8
I . I{et bepaalde in artikel I 7, leden 1,2,3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op

een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van dc vcreniging.
2. Bij hct bcsluit tol ontbinding wordt tcvcns dc bcsternrnirrg van hct liquidaticsaklo

vastgcstcltl.
llct licluidatiesal<lo korlt tcn gocdc flarl cen algenrccn nut lrcogcntlc instclling nrct
ccn gclijksoot'tigc cloclstclling als clc vcrcnigirrg ol'aan ccn buitcnlarrdsc instcllirrg
dic uitsluitcnd oí'rrugcnocg uitsluitcncl lrct algcnrccn nut bcuogt cn clic cr:n
gclijksoortigc doclstclling als clc vcrcniging hccli.

3. De verefïening geschiedt door het bestuur.
4, Na de ontbinding blijft de vereniging voortbcstaan voor zover dit tot vereffening

van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereÍïening blijven de bepaling van de
statuten zoveel mogelijk van kracht,
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam
worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

5. De vereÍïening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereÍïenaar bckcndc baten
meer aanwezigzijn.

6. De bocken en beschciden van dc ontbondcn vcreniging moeten wordcn bcwaard
gedurende tien jaren ja afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die dool de
vercffcnaars als zodanig is aangewezen.

REGLEMENTEN
Artikel l9
l. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen,

waarin onderwerpcn worden geregeld waarin door dezc statuten niet of niet volledig
wordt voorzien.

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijd zijn met de wet of met deze
statuten.

SLOTBEPALING
Artikel20
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.


