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Vereniging Nederland-China 

NvS/IvB 

 

 

 

 

 

STATUTENWIJZIGING
 

 

 

Heden zestien augustus tweeduizend elf is voor mij, mr. Nicole Corine van Smaalen, 

notaris te Amsterdam, verschenen:
 ____________________________________________________________  

de heer Onno Berend Okkinga, geboren te Baarn op zes juni negentienhonderd 

zesenveertig, wonende te De Lairessestraat 96 1M, 1071 PJ Amsterdam, ongehuwd en 

niet geregistreerd als partner in de zin van artikel 80a Boek 1 Burgerlijk Wetboek, 

houder van een rijbewijs met nummer: 4667131800, handelend als bestuurder 

van:Vereniging Nederland-China, statutair gevestigd te Utrecht, adres: Van Limburg 

Stirumstraat 19, 2515 PA 's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister onder 

dossiernummer: 40530313. De verschenen persoon heeft verklaard dat de algemene 

ledenvergadering van de vereniging op achttien juni tweeduizend elf heeft besloten de 

statuten van de vereniging partieel te wijzigen, van welk besluit blijkt uit een 

uittreksel van de notulen van de algemene ledenvergadering, waarvan een exemplaar 

aan deze minuut zal worden gehecht. Voorts heeft de verschenen persoon verklaard 

dat de statuten van genoemde vereniging laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op 

eenendertig augustus tweeduizend vier verleden voor mr. L.J. Begheijn, notaris te 

Utrecht, en sedertdien niet zijn gewijzigd. Ter uitvoering van gemeld besluit tot 

statutenwijziging heeft de verschenen persoon verklaard de statuten bij deze partieel te 

wijzigen als volgt:
 _______________________________________________________________________________  

Artikel 1 lid 3 komt te luiden:
 __________________________________________________________________  

3. De vereniging is gevestigd te 's-Gravenhage.
 ___________________________________________  

Artikel 4 lid 2 komt te luiden:
 __________________________________________________________________  

2. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bureau van de 

VNC en dient minimaal voor een periode van één kalenderjaar te geschieden. Bij 

huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de aanvang 

en beëindiging van het lidmaatschap. 
 ___________________________________________________  

Artikel 5 lid 1 komt te luiden:
 __________________________________________________________________  

1. Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging door het lid of namens de 

vereniging, door overlijden, liquidatie of door ontzetting.
 ____________________________  

Opzegging door het lid dient uiterlijk voor één december te geschieden.
 ___________  

Artikel 5 lid 4 komt te luiden:
 __________________________________________________________________  

4. Ontzetting uit het lidmaatschap wordt voorafgegaan door een schorsing van een 

lid door het hoofdbestuur, al dan niet op voordracht van een afdelingsbestuur.
 ____  

Aan de betrokkene en zijn afdeling wordt dit besluit met opgave van redenen 

binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld. Op de eerstvolgende algemene 

ledenvergadering wordt de schorsing in een ontzetting omgezet of tenietgedaan.
 __  

Bij huishoudelijk reglement kunnen bepalingen omtrent een geschillen commissie 

worden opgenomen.
 ________________________________________________________________________  

Artikel 8 lid 4g komt te luiden:
 ________________________________________________________________  
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4. g. het activiteitenplan voor het lopende verenigingsjaar;
 _____________________________  

Na artikel 8 lid 4g wordt een nieuw lid 4h toegevoegd en komt te luiden:
 _______________  

4. h. het verlenen van decharge aan het bestuur.
 __________________________________________  

Artikel 9 lid 2 komt te luiden:
 __________________________________________________________________  

2. In de algemene ledenvergadering wordt over zaken mondeling en over personen 

schriftelijk gestemd. De vergadering kan ook bij acclamatie besluiten.
 _____________  

Artikel 10 lid 1a komt te luiden:
 _______________________________________________________________  

1.    a. ten minste vijf en ten hoogste negen leden, (voorzitter, vice-voorzitter, 

penningmeester, secretaris en tweede secretaris) die tezamen het dagelijks 

bestuur vormen en waarbij een lid door de algemene ledenvergadering voor 

twee jaar wordt benoemd. De maximale zittingsduur van een lid van het 

dagelijkse bestuur is vier (4) termijnen van twee (2) jaar.
 ________________________  

Artikel 11 lid 1 komt te luiden:
 ________________________________________________________________  

1. Het hoofdbestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en verder zo dikwijls 

het dagelijks bestuur of minimaal drie overige leden van het hoofdbestuur dit 

verlangen. De vergaderfrequentie van het dagelijks bestuur wordt per 

huishoudelijk reglement geregeld.
 ________________________________________________________  

Na artikel 15 lid 4 wordt een nieuw lid 5 toegevoegd en komt te luiden:
 _________________  

5. Werkgroepen hebben geen rechtspersoonlijkheid.
 _____________________________________  

Artikel 16 lid 3 komt te luiden:
 ________________________________________________________________  

3. De commissie brengt in de eerstvolgende jaarvergadering verslag uit voordat de 

vergadering beslist over het verlenen van decharge aan het bestuur.
 _________________  

Artikel 17 lid 3 komt te luiden:
 ________________________________________________________________  

3. Zolang de activiteiten binnen het gebied van een afdeling vallen en binnen het 

onder artikel 17 lid 2 bepaalde, zijn afdelingen in hun activiteiten zelfstandig 

behoudens de financiële verantwoordelijkheid zoals die in artikel 17 lid 5 is 

vastgelegd. Afdelingen hebben echter geen rechtspersoonlijkheid.
 __________________  

Artikel 17 lid 7 komt te luiden:
 ________________________________________________________________  

7. De geldmiddelen van de afdelingen worden gevormd door het aanvangskapitaal, 

schenkingen, gekweekte renten en toevallige baten. Jaarlijks dient het 

hoofdbestuur een voorstel te doen aan de algemene ledenvergadering aangaande 

het bedrag dat aan de afdelingen wordt uitgekeerd ter ondersteuning van de 

activiteiten van de afdelingen.
 ____________________________________________________________  

WAARVAN AKTE is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte 

vermeld.
 __________________________________________________________________________________________  

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan 

hem opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige 

voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van 

de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. 

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de 

verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.
 _______________________________________  

(Volgt ondertekening). 
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