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Heden, veertien december tweeduizend negen, verscheen voor mij, mr, Aart Veldhuizen, -
notaris te Amersfoort:

de heer mr. Teun Schermerhorn, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van mij, notaris,-

woonplaats kiezende te Amersfoort, Arnhemseweg 14, geboren te Amsterdam op negen juli

negentienhonderd vijfenzeventig, ongehuwd,

INLEIDING

a. scouting groep Zeeverkennercgroep Bestevaer maakt thans als afdeling zonder

recntspérioontijt<neiO Oeet uit vàn de te Leusden gevestigde vereniging Scouting -- 
j

Nederiand, kantoorhoudende te 3833 AM Leusden, Larikslaan 5, ingeschreven in het -
b. àà gr.duad van voormelde scouting groep gehouden te Haren op twaalf december -

tweeduizend acht heeft besloten tot oóietting van de afdeling in een formele

vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en vastlegging van de statuten in een 

-notariële akte;

c. dat hij comparant in gemelde vergadering werd gemachtigd de omzetting en --
vasilégging van de statuten vast te leggen in een notariële akte; 

-

d. dat vai-gemeld besluit en machtiging blijkt uiteen uittreksel van de notulen van 

--bedoeldó vergadering waarvan eèn kopie als bijlage aan deze akte wordt gehecht; 

-e. dat hij ten uitvoerirg irn gemelde besluit op grond van bedoelde machtiging vaststelt -
dat met ingang varineOeÀ voormelde scouting groep is omgezet in een vereniging met -

volledige Échisbevoegdheid waarvan de statuten luiden als volgt:

STATUTEN
tlp*frn. Zef* en fRffUnnC SCOUTTC neDenURNO

AÉikel I
tl.-*t niging (hierna ook te noemen: groepsvereniging)draagt de naam:

Zeeverkennersgroep BestevaerË99YEl n9! lr rul e!{i vu

Zij heeft haar zetel in de gemeente Haren'

Dà groepsvereniging is eén voortzetting van de door Scouting Nederland erkende

groèp: Zeeverkennersgroep Bestevaer te llaren' 

-

2. óe groepsvereniging moet zijn erkend door Scouting Nederland'

DEFNf ES EN ORGANISATORISCHE OPBOUW

AÉikel2
t5rting Nederland. de Vereniging Scouting Nederland met volledige

rechtsbevoegdheid, statutai r gezeteld te Leusden'

2. Leden: De leden van de groepsvereniging zoals omschreven in het huishoudeluk _-
reglement van Scouting Nederland. Er zijn drie soorten leden, namelijk:

a. Kaderleden;
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b. 'Jeugdleden;

Groepsraaó: De algemene vergadering van de groepsvereniging, zoals beschreven in -
het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland'

Groepsbestuurj Heibestuur van de groepsvereniging zoals omschreven in het

huishoudelijkreglementvanScoutingNederland'
Geschilleniommissie: De geschillencommissie van Scouting Nederland, zoals geregeld

inhethuishoudelijkreglementvanScoutingNederland.
Leeft'rjdsgroep: El-k vaÀ de afdelingen in de zin van de wet welke worden gevormd door -

Oe teóttilàsgroepen van de groepsvereniging als bedoeld in artikel 118 van het 

-
huishoudelijkreglementvanScoutingNederland'
Voor zover de organisatorische opbouw van de groepsvereniging niet in deze statuten -
is geregeld, wordt deze geregeld in de statuten en het huishoudelijk reglement van 

-Sc-outi;g Nederland. De groepsvereniging wordt daarin aangeduid als groep of als 

-groepsvereniging.

DOEL
Artikel3
t Oe groépsvereniging stelt zich ten doel gestalte te geven aan het Scoutingspel van de -

groàp op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell en beoogt daarmee een 

-
filezierige Oeleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een -
bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.

2,Degroepsverenigingtrachtditdoeltebereikend0or:
a. fret actief beoàfeÀen van het Scoutingspel binnen de groep en het onderhouden van'

contacten met andere scoutinggroepen en de diverse niveaus binnen Scouting

b. het behartigen van de materiële en financiële belangen van de grgep;

3.

4.

c, het verkrijgén en beheren van goederen, waaronder onroerende zaken, dienstbaar -
d. het verkrijgen eÀ beheren vàn gelden, het betalen van de contributies aan Scouting -

e, alle andere wettige èn geoorloofde middelen die bevorderlijk zijn voor dit doel die 
-

niet in strijd zijn met hei doel en met de belangen van de groepsvereniging en/of van

Degroepsverenigingdraagteenalgemeenkarakter,
De !roepsvereniging beoefent het Scoutingspel conform de richtlijnen, het 

---
huiihoudelijk reglement en kaders zoals deze door scouting Nederland zijn

De gïoepsvereniging houdt zich aan de bepalingen in de statuten en het huishoudelijk -
reglement van Scouting Nederland'

Dà groepsvereniging iJzich ervan bewust dat zij deel uitmaakt van de landelijke en de -

De groepsvereniging ís ats sóoutinggroep erkend door Scouting Nederland en maakt -
daaimee deel uiivan de wereldwijde scoutingbeweging. lndien deze erkenning door -
Scouting Nederland mocht worden ingetrokken, zal de groepsvereniging zich in het 

-

5,

6.

7.
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maatscnappelijkverkeer,zowelnaaraard,uitstralingengedrag'nietlanger
manifesteren als scoutinggroeP'

LIDMAATSCHAP

ffi.r kunnen tot het lidmaatschap van de

groepsvereniging worden toegelaten'

2. Aanmeldins ,rt iogïtthiààiËont** 9.t ?to:-t1ui:^':3::^t"ït*i3ïiïï*"."'.*
iffiffiïififllJËil;;tvàn scoutins Nederrand Het sroepsbestuur kan besrissen om -

het lidmaatschap ni.iit ràit.n.n. lnleval van niet-toelating door htt gtoltmS
kandegroepsraadalsnogtottoelatingbesluiten,_

3.Hetlidmaatschafvande!roepsvereÀigingi:oÏ:,::i9r::}.j.,ffiHet llomaatscnap varr ut' YruEPoYvrv"'r';ï;;;ríop 
órono van haar doelstellingen of -

,. n.t lidmaatschap van een organisatir

op grond van uitlatingen ,an-haar vertegenwoordigers kan worden aangenomen -
d at zij aanzet t ïïïiitg * oiJiscri m i n ati:, 

111 Ï:Ï:': t: :i::[tl#iÏÏ=

4.

ïïrX,.:ilï ffi lrï, àË, öÀr J.i,i, rà r, u u r, s e ri chth ei d, s od sd i e n st oÍ -------
levensovertuiging;

b. het al dan niet oËànriir doen bl'rjken van sympathie voor doelstellingen van

organisaties als bedoeld onder 3'';

c. het al dan niet.pàrriir àten blijken yT 9e' fd"liÏ! geaardheid 0r e00 

-

ÏlïÏliii ïffiË;Ëli?i í# b.'eikt, uits eoefe nd door een wetteriik 

-

vertegenwoordiger.

ArtikelS
t. Het lidmaatschaP eindigt:

door het overliiden van het lid;

door opzegging door het lid;

c. door opzegging door de groepsverenlglng;

d. door ontzetting.0' oool ullt4t'r't"''' 
f"'o'tcnhan nemenl -'-'-=-'19 kan plaatsvindgn:

öprÀóóing van hel lidmaatschap nT:T 9:,9::pyÏl',n]-,*"n ten aanzien van het
i*ïïïï:.',ï.';ïiJ'i#för.il;U;ï; ràioónïrn oe ieÈisten ten aanzien van het

lidmaatschap gesteld;

b ïÏrffi ::',"::X ffiËà, *od oe n a an d e v9 rnr i clting:l *,§Y,Y ï ] **§l ;
[ff::iJ;ïïÏ l,ÍiïïÀ.rà.rur "gr.*.riïàn 

à. ['o.p'uerenigins ziin sesterd -
en na aanmanlngino door het bestuur daarin volhardt;

lidmaatschaP te laten voortduren;

d. bii het opzeggingsLótfrit wordt tevens de datum van beëindiging van [s[ .-

redelijkerwiize gàgronOe aannàme dat hiervan sprake is'

Jeugdleden, kadefledén en buiteng.*on;Éàen hebben alleen die rechten' welke hen -

in deze statuten ot in net huishoudà.rjr, *óËÀ.nt van de groepsvereniging uitdrukkelijk-

zijn toegekeno. euitengï;t; bd* hebËen geen stemrecht in de groepsraad

Jeugdleden nenuen àËen stemrecht in Jevógadering van de leeftijdsgroep waarin de

afgevaardigde voor ö;;ö;;àrJ*roiÉenoémd. Hàt stemrecht in de vergadering -
vandeleeftijdsgroepalsmededefunctievanafgevaa$iglealshiernainartikelg-
bedoetd van het minderiarige jeugdtid *orot1àiï.1krl.,1ttl1Twaarinrde minderiarige

a.

b.
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i
lidmaatschap vastgesteld. Eventuele (contributie)verplichtingen moeten voor 

-
3. De opzegging geschiedt door het groepsbestuur dat het lid zo spoedig mogelijk Ían het

besluit in kennÉ stelt, met opgave van de reden(en). Het betrokken lid is bevoegd

\ --í,nnenvier (4)weken na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bijde -'é/ Geschillencommissie, Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid -

niet bevoegd zijn functie uit te oefenen en heeft hij geen stemrecht.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid:

b. handelt in strijd met het huishoudelijk reglement van de groepsvereniging;

c. handelt in strijd met besluiten van een orgaan van de groepsvereniging;

d. de groepsvereniging op onredelijke wijze benadeelt. Een lid wordt onder meer 

-geaint de groepóvereniging op onredelijke wijze te benadelen, indien hij handelt in -

ótrilO met de statuten, het huishoudelijk reglement of een besluit van de 
.

groepsvereniging of een orgaan van Scouting Nederland;

e.indienhetliddoorScoutingNederlandisontzet.
S. De ontzetting geschiedt door het groepsbestuur. Het lid wordt zo spoedig mogelijk van -

het besluit in kennis gesteld, met schriftelijke opgave van de reden(en). Het betrokken -
lid is bevoegd binnen zes (6)weken na de Ontvangst van de kennisgeving van het 

-besluit in beroep te gaan bij de Geschillencommissie van Scouting Nederland.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. ----
De ontzetting gaat onmiddellijk inlJg Lrl ltz-(;ttll lv vqqt vl rr I rrvuvrrur\ rr rr

GELDMIDDELEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

.r t=:-.:j::::: :l:.:1:ll.

AÉikel6
1. De geldmiddelen van de groepsvereniging bestaan

bijdragen van de jeugd- en kaderleden;

subsidies, donaties en sponsorgelden;

hetgeen de groepsvereniging krachtens erfrecht of schenking verkrijgt;

de inkomsten uit het vermogen van de groepsvereniging;

e. alle baten die de groepsvereniging overigens mocht verkriigen, 

-

De kaderleden en jeugdleden zijn verplicht de bijdragen te voldoen. Deze bijdragen

kunnen in ieder geval-bestaan uit contributie en bijdragen voor kampen en niet-reguliere

De hoogte van de bijdragen wordt vastgesteld door de groepsraad en kan ten hoogste -
eenmaal per jaar worden gewijzigd'

GROEPSBESTUUR

a.

b.

c.

d,

ArtikelT
1, Het groepsbestuur bestaat ten minste uit:

de groepsvoozitter;

de groepssecretaris;

c. degroepspenningmeester;

De functies van groepsvoozitter en groepsbegeleider zijn onverenigbaar met de functie

van leidinggevende bij een speleenheid'

a.

b.
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2. Het'groepsbestuur wordt door de groepsraad benoemd uit de leden van de

gffirrér.niging. De groepsraaditelthet aantal leden van het groepsbestuur vast' Het

[roepsbesturir néstaaiuit ten minste vier (4) en ten hoogste zeven (7) leden'

Een lid dat in dienstverband staat tot de gópsvereniging kan geen zitting hebben in -
het groepsbestuur.

Een-lid van het groepsbestuur kan te allen t'ljde onder opgaaf van redenen door de 

-qroepsraad Uprden geschorst en ontslagen, ook indien hij voor bepaalde tijd 
!s 

-
Ë.ní.À-oó oroepöraao besluit tot schórsing of ontslag met een meerderheid van ten-

;ilrr;dr;/dËrde'(213)van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin

ten minste twee/deide (Za; van net aantal groepsraadsleden aanwezig ziin. 

-
óe schorsing eindigt wanneer de groepsraad niet binnen drie (3) maanden daarna tot -
ontslag freei bestoien of indien dè groepsraad de schorsing voordien opheft. Het --
gàscnórste lid van het groepsbestuur wordt in de gelegenheid gesteld in de groepsraad

Leden van het groepsbestuur worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3)

3.

4.

5.

6.

jaar. Herbenoeming is mogelijk.
'Èrr, 

irriti.edt eenÉerde tUai of daaromtrent van de leden van het groepsbestuur af -
vo(end het door het groepsbestuur opgemaakte rooster van aftreden' lndien een lid -
,r,ihrt groepsbestuui aftieedt voor het einde van de termijn waarvoor hijwas

benoemó, wordt door een tussentijdse benoeming in zijn vervanging voozien'

ó.g.n. die tussentijds wordt benóemd neemt op het rooster van aftreden de plaats 
-

7.

van de voorganger invqll vv rvvrlrsrrvvr ,!

Het lidmaatJcnàp van een lid van het groepsbestuur eindigt voorts:

a.

b.

door het eindigen van het lidmaatschap van de groepsvereniging;

door schriftelijk bedanken;

c.

d.

door het aangaan van een dienstverband met de groepsvereniging;

indien hij in siaat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader 
Y9n -

de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing u/sdf 

-verklaardofhijsurséanceVanbetalingverkrijgt;
é. in alle gevallen waarin een lid van hetrgroepsbestuur het vrije beheer over zijn 

-
lndien het àantal leden van het groepsbestuur beneden het in lid 2 vermelde minimum -
is gedaald, blijft het groepsbestJur niettemin bevoegd, Het groepsbestuur is verplicht zo

spóedig *og.tift eeí vergadering van de groepsraad te beleggen, waarin ds 

--Voor zoveiniet anders is bepaald, worden de besluiten van het groepsbestuur 

-
genomen met een eenvoudige meerderheid van stemmen in een vergadering waarin -
ien minste de helft (1/2) van het aantal leden van het groepsbestuur aanwezig is' 

-

9.

2.

l. H.-rcroepsbestuur is belast met het besturen van de vereniging. Voorts draagt het in -
net filzonOer zorg voor taken zoals omschreven in het huishoudel'tjk reglemen[ vsn 

-Scouting Nederland\rwulll lv l tvvvr.sr.Y.

Het g roópsbestuur vertegenwoordigt de g roepsveren iging. De

vertàgenwoordigingsbevóegdheid [omt mede toe aan de groepsvoozitter tezamen met
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de $roepssecretaris of de groepspenningmeester, dan wel de groepssecretaris

tezamen met de g roepspenningmeester

Het groepsbestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de groepsraad, bevoegd te -
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten strekkende tot verkrijgiÍI9, 

-

vervreemding, bezwari ng of ingebruikgeving van reg istergoederen.

Het groepsbóstuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij fls 
-groepsvereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een -

àerOà sterk maakt of zich tot iekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. -

Erfstellingen kunnen door de groepsvereniging slechts worden aanvaard onder het 

-
De geldmiddelen van de groepsvereniging worden beheerd door de penningmeester' -
Oe Éden van het groepsbestuur moeten zich jegens elkander gedragen naar hetgeen -

Elk lid van het groepsbestuur is tegenover de groepsvereniging gehouden to[ ssn 

-behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. lndien het een aangelegenheid -

betreft die tot de weikkring van twee of meer leden van het groepsbestuur behoort, is -
ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat-de tekortkoming niet aan -
hem te wilten is en dai hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de -
gevolgen daarvan af te wenden.

GROEPSRAAD
AÉikel9
t. Oe ramenstelling van de groepsraad is geregeld in het huishoudelijk reglemenf v2n 

-Scouting Nederlànd en bestaat uit de kaderleden alsmede één (1) afgevaardigde 

-2, De in lid 1 bedoelde afgevaardigden worden driejaarlijks door de leeftijdsgroepen 

-
De verkiezing geschiedt Per leeftijdsgroep.

De leden vaÀ Àen leeftijdsgroep respectievelijk hun wettelijk vertegenwoordigers kiezen

uit hun midden eén (1) afgevaardigde. De afgevaardigde treedt af indien het 

-
lidmaatschap van het lid of het lid dat door een wettelijk vertegenwoordiger wordt

vertegenwoordigd eindigt.

Het béstuur draàgt zorg voor de bijeenroeping van de vergadering van de leeftijdsgroep

De groepsraàd vergaàert ten minste twee maal per jaar of zo dikwijls het groepsbestuur

dit ilenselijk oordeàt. De bijeenroeping van de groepsraad geschiedt door schriftelijke -
of elektronische mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste -
zeven (7)dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet

*eegeiekenà. Ail de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Het bestuur dient bovendien een vergadering van de groepsraad bijeen te roepen

indien ten minste een tiende (1/10)van de leden van de groepsraad hierom vraagt. Het

groepsbestuur stuurt ten minste zeven (7) dagen, de dag van de oproeping en de dag -
ian de vergadering niet meegerekend, voor de vergadering een agenda aan de

groepsraad
g. lndien aan het vezoek in lid 7 binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt gegeven,

3.

4.

5.

6.

7.
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kdnnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de groepsraad overgaan op de 

-wijze als in lid 6 bepaald of bij advertentie in ten minste óón ter plaatse waar de

groepsvereniging gevestigd is, veelgelezen dagblad. De vezoekers kunnen 215fl3n 

-anderen dan de leden van het groepsbestuur belasten met de leiding van de

vergadering en het opstellen van de notulen.

Artikel 10

1. Toegang tot de vergadering van de groepsraad hebben de leden van de groepsraad, -
alsmede degenen, die daartoe door het groepsbestuur en/of de groepsraad zijn

uitgenodigd

2. Besluiten worden genomen bijeenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte 

-stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft (112) van het aantal leden van -
de groepsraad aanwezig is, voor zover in deze statuten niet anders is voorgeschreven. -

3, lndien het vereiste aantal leden van de groepsraad niet ter vergadering aanwezig is, -kan binnen veertien (14) dagen een nieuwe vergadering worden belegd over dezelfde -
onderwerpert.

Tijdens deze vergadering kunnen, ongeacht het aantal aanwezige leden van de 

-
groepsraad, over die ondenrverpen rechtsgeldige besluiten worden genomen btj-
eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling. Stemming over personen geschiedt 

-
schriftelijk. De voozitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen -
van de groepsraad worden gehouden. Bij de bepaling van de uitslag van de stemming -
tellen de blanco stemmen niet mee. Stemmen via volmachtverlening is niet toegestaan.

Staken de stemmen over zaken dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Staken de stemmen over personen dan wordt onmiddellijk een vrije herstemmin

gehouden. Staken de stemmen wederom, dan beslist het door de voozitter te trekken -
lot tussen de personen die de meeste stemmen hebben gekregen bij de vrije

herstemming.

Artikel 11

1. De vergadering van de groepsraad wordt geleid door de groepsvoozitter. lndien de 
-groepsvoozitter afwezig is, wordt de vergadering geleid door een ander lid van het 

-groepsbestuur, in onderling overleg aan te wijzen door het groepsbestuur. lndien door -
het groepsbestuur geen overeenstemming wordt bereikt, wordt de vergadering geleid -
door het oudste aanwezige lid van het groepsbestuur. Zijn geen leden van het 

-
groepsbestuur aanwezig, dan vooziet de groepsraad zelf in haar leiding.

2. Het door de voozitter van de vergadering van de groepsraad uitgesproken sspflssl 

-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 echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voozitter -

de juistheid daarvan betwist, danvindt een nieuwe stemming plaats, indien de

meerderheid van de groepsraad of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk -
of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 

-stemming.
3. Van hetgeen in de vergadering van de groepsraad besproken en besloten is, worden -

5.
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notílen opgemaakt door de groepssecretaris of door een door de voorzitter

Dezó notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende groepsraad vastgesteld'en ten .

blijke daarvan door de voozitter en de secretaris van die vergadering ondertekend. 
-BOEKJAAR. REKENING EN VERANN'IIOORDING

AÉikel 12

t. H.t Uoekjaar van de groepsvereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks in één 
-

van de vórgaderingeÀ van de groepsraad, te houden voor het eind van de maand juni, -
brengt het groepsbestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de

groefisvereniging en over het gevoerde beleid. De groepsraad kan de termijn verlengen

met zes (6) maandefi.

Z. Het groepóbestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting -
Goàdkeuring dóor de gróepsraad van de balans en de staat van baten en lasten strekt -
het groepsbestuur tot décharga.

Ter vaststelling van de getrouwheid van de stukken bedoeld in lid 2 van dit artikel

benoemt de groepsraad jaarlijks een kascommissie van ten minste twee (2) leden die -
geen deel van het groepsbestuur mogen uitmaken, tenzij er een verklaring van een 

-àccountant is overgelegd zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.

Het groepsbestuuiis vàrplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar ondezoek -
alle óoorhaar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de -
waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de groepsvereniging te -
geven.

6. Óe kascommissie ondeaoekt de in lid 2 en lid 5 van dit artikel bedoelde stukken.

De kascommissie brengt aan de groepsraad verslag van haar bevindingen uif. --.--
T. Elk jaar niet later dan één (1) maand voor het einde van het boekjaar legt het

groópsbestuur een begroting voor het komende boekjaar ter vaststelling voor aan de -
groepsraad

8. Éet groepsbestuur is verplicht van de toestand van de groepsvereniging zodanige

aantékeningen te houden, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen worden

gekend.
g. Éet groepsbestuur is verplicht de hiervoor genoemde bescheiden gedurende fls 

-wettelijk voorgeschreven termijn te bewaren.

STATUTENWIJZIGING

f . fnfijriging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de groepsraad

*àr,{oJis opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten 721-
worden voorgésteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt -

2. De statuten dienen te wordón gewijzigd indien zij niet meer in overeenstemming ziln -
met de statuten, het huishoudelijk reglement of andere reglementen van Scouting

Nederland. Wijziging van de statuten behoeft op straffe van nietigheid goedkeuring 

-door of namens het landelijk bestuur van scouting Nederland. 

-

3. Zij, die de oproeping tot de vergadering van de groepsraad ter behandeling van een 
-
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vobrstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien (14) dagen -
voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde -
wijziging woordelijk is opgenomen, aan de leden van de groepsraad toezenden en ter -
inzage leggen in het gebouw van de groepsvereniging.

4. Tot wijziging van de statuten kan door de groepsraad slechts worden besloten met een-
meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van het aantal geldig uitgebrachte 

-
stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3)van het aantal leden -
van de groepsraad aanwezig is.

5. lndien in de vergadering van de groepsraad, waarin een voorstel tot statutenwijziging -
zou worden behandeld, niet het benodigde aantal leden van de groepsraad aanwezig -
is, wordt binnen veertien (14) dagen een volgende groepsraad bijeengeroepen, ls 

-houden ten minste één (1) maand na de vorige waarin het besluit tot statutenwijziging -
kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van het -aantalgeldig
aanwezig is.

uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden van de groepsraad dat -

De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is 

-
opgemaakt, uit welke akte de goedkeuring door of namens het landelijk bestuur van 

-Scouting Nederland moet blijken. Zonder deze toestemming kan de akte tot
statutenwijziging niet worden verleden. leder lid van het groepsbestuur is bevoegd de -
akte van statutenwijziging te döen verlijden.

Het groepsbestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenw'tjziging

en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, -
neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken
gehouden register.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel í4
1. Het bepaalde in het vorige artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing -

op een besluit van de groepsraad tot ontbinding van de groepsvereniging. Qsk ssn 

-besluit tot ontbinding behoeft de goedkeuring door of namens het landelijk bestuur van -
Scouting Nederland.

2. De groepsraad stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor -

het batig saldo en welzoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de 

-
vereniging. Wat betreft de subsidiegelden zal overleg worden gepleegd met de

subsidiegevende instanties.

3.

4.

De verefíening geschiedt door het groepsbestuur.

Na de ontbinding blijft de groepsvereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening -
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de -
statuten zoveel mogelijk van kracht. ln stukken en aankondigingen die van de 

-
groepsvereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden 'riJ1 

-liquidatie"

5, De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten -
meer aanwezg zun.

6, De boeken en bescheiden van de ontbonden groepsvereniging moeten worden

bewaard gedurende de van toepassing zijnde wettelijke termijn na afloop van de

7.
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vdreffening
GESCHILLEN

. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Artikel í5
1. De bepalingen over geschillen uit het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland -

zijn van toepassing bijvoorkomende geschillen binnen de groepsvereniging.
2. De Geschíllencommissie en Commissie van Beroep zijn bevoegd om uitspraak te doen-

in geschillen binnen de groepsvereniging en geschillen tussen de groepsvereniging en -
organen van Scouting Nederland.

3, Alvorens zich

eerst getracht
tot de Geschillencommissie of Commissie van beroep te wenden dient -te worden om het geschil tot een oplossing te brengen door bemiddeling.

REGLEMENTEN
AÉikel í6
1. De groepsraad kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze -

statuten of met de statuten of het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. 

-3. lndien en voor zover bepalingen van reglementen van de groepsvereniging in strild 

-mochten zijn met deze statuten of met de statuten of het huishoudelijk reglement van -
Scouting Nederland worden de betreffende bepalingen in reglementen van de
g roepsverenig i ng voor n iet geschreven gehouden.

4. Op besluíten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel
13 leden 1,3,4 en 5

§LOWERKI.ARINGEN
van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17

Aan de groepsraad komen in de groepsvereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de -
wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
lenslotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld:

1. dat het bestuur van de vereniging bestaat op basis van voormelde besluit
overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van de statuten uit:

1. Hieronymus Louis Maria Grooten, wonende te 9746 PC, Tjariet 21, geboren ls 
-Borne op zes mei negentienhonderd zesenvijftig, als groepsvoozitter;

2. Elisabeth Maria Wubbels, wonende te 9752 HH Haren, Couperushof 18, geboren -
te Groningen op zesentwintig oktober negentienhonderd achtenvijftig, ?ls 

-
groepssecretaris;

3. Peter Rasker, wonendete9T2l XW Groningen, Nijhofflaan34, geboren ls 

-
Groningen op elf september negentienhonderd tweeënvijftig, als
groepspenningmeester;

4. Frederik Herman Noorman, wonende te 9743 AX Groningen, Energieweg 1019, -geboren te Hoogezand-Sappemeer op twee december negentienhonderd
tweeëntachtig, als groepsbegeleider;

2. dat het adres van de groepsvereniging is: 9752 XJ Haren, Hoornsedijk 13

(correspondentieadres : 97 21 XW Gronin gen, N ij hofflaan 34).
BIJL.AGEN

Aan deze akte zullen de volgende bijlagen worden gehecht:

kopie uittreksel uit de notulen van de groepsraad.
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" sLoï
De comparant is mij, notaris, bekend.

Waar in deze akte is vermeld "ongehuwd" is daaronder tevens begrepen "niet geregistreerd
als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap".

WAARVAN AKTE, verleden te Amersfoort op de datum ín het hoofd van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparant meegedeeld en ik -heb daarop een toelichting gegeven.

De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben
genomenenmetbeperktevoorlezingintestemmen'
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de comparant en mij, 

-notaris ondeftekend.
(volgt ondertekening)
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