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STATUTEN 
6684/DH 

 
 
 
Op zeventien september tweeduizend drie verscheen voor mij, Mr Derk 
Gerhardus Hoek, notaris te Wageningen: 
de heer Harm Huiting, (rijbewijsnummer: 3150206291) geboren te 
Sappemeer op drie maart negentienhonderd vijfenveertig, wonende 6537 
SW Nijmegen, Tolhuis 63-71, gehuwd, 
ten deze handelend in zijn hoedanigheid van voorzitter van het bestuur van 
de te Arnhem gevestigde vereniging: "Inkoopvereniging Den Brink", hierna 
te noemen: "de vereniging", ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland te Arnhem in dossier 
nummer 09039338.  
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:  
dat in een afdelingenraad (zijnde de algemene vergadering) van de 
vereniging, gehouden op zesentwintig mei tweeduizend drie - met 
inachtneming van de daarvoor in artikel 24 van de statuten van de vereniging 
gestelde regels - is besloten tot wijziging en geheel opnieuw vaststelling van 
de statuten van de vereniging en tot machtiging van hem, comparant, om 
deze statutenwijziging bij notariële akte te effectueren.  
Van het verhandelde en de genomen besluiten in gemelde vergadering blijkt 
uit een aan deze akte gehecht afschrift van de notulen van die vergadering.  
In verband met het vorenstaande verklaarde de comparant, handelend als 
gemeld, bij deze de statuten van de vereniging te wijzigen en geheel 
opnieuw vast te stellen als volgt:  
ARTIKEL 1. NAAM, ZETEL EN DUUR 
De vereniging draagt de naam: Inkoopvereniging “Den Brink”, hierna te 
noemen "Den Brink" of "vereniging". Zij is gevestigd in de gemeente 
Renkum. De vereniging is opgericht op éénendertig oktober 
negentienhonderd drieënzeventig en aangegaan voor onbepaalde tijd. 
ARTIKEL 2. DOEL 
De vereniging stelt zich ten doel: 
A.   De leden als bedoeld in artikel 5 in staat te stellen ge- en 

verbruiksgoederen te kopen met een door het Bestuur met de 
leverancier van die goederen overeengekomen korting, zonder 
hieraan enige provisies toe te voegen; 

B.    Met verzekeringsmaatschappijen, alsmede andere leveranciers van 
goederen en/of diensten, overeenkomsten aan te gaan, waardoor de 
leden zelfstandig in de gelegenheid worden gesteld, gebruik te 
maken van verzekeringspakketten, dan wel goederen of diensten te 
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verkrijgen, tegen lagere dan de algemeen gebruikelijke prijzen of 
tarieven of op gunstiger voorwaarden, telkens zonder hieraan enige 
waarde toe te voegen; 

C.  De vereniging tracht het onder A genoemde doel te bereiken door 
middel van alle haar ten dienste staande wettige middelen, welke 
voor het bereiken van dat doel bevorderlijk of noodzakelijk kunnen 
zijn. 

ARTIKEL 3. GEBRUIK VAN GEKOCHTE GOEDEREN EN VERKREGEN 
DIENSTEN EN RECHTEN. 
Het is de leden niet toegestaan de door bemiddeling van Den Brink gekochte 
goederen, verkregen adviezen of diensten anders dan voor eigen gebruik of 
dat van hun inwonende gezinsleden aan te wenden. 
ARTIKEL 4. INRICHTING 
1.  Organen van Den Brink zijn: het Bestuur, de Ledenraad, alsmede 

commissies, als bedoeld in artikel 21 van deze statuten. 
2. De organen van Den Brink als bedoeld in lid 1 bezitten geen 

rechtspersoonlijkheid. 
ARTIKEL 5. LEDEN 
1. Leden kunnen zijn: 
 A.   Werknemers in dienst van de volgende werkgevers: 
  - de rijksoverheid, lagere publiekrechtelijke lichamen, 

openbare dienstverlenende bedrijven, trendvolgende 
instellingen  

  - dan wel andere met voren genoemde sectoren gelijk te 
stellen 
instellingen, aangesloten leveranciers danwel instellingen 
toegelaten door het Bestuur; 

 B. Ex-werknemers of hun partners met als laatste werkgever een 
instelling uit een van de onder A genoemde sectoren. 

 2  Het lid is er mee bekend en stemt er in toe, dat Den Brink zijn naam, 
adres, alsmede postcode incidenteel aan leveranciers, waarmee Den 
Brink een schriftelijke overeenkomst heeft afgesloten kan 
verstrekken, met als doel het lid te informeren, omtrent aantrekkelijke 
aanbiedingen dan wel het bieden van (extra) voordelen. Voor het 
doen van aantrekkelijke aanbiedingen dan wel het bieden van (extra) 
voordelen zal het Bestuur de leverancier steeds eenmalig 
toestemming verlenen. 

3.  Op voorstel van het Bestuur dan wel op voorstel van de ledenraad 
kan de ledenraad een natuurlijk persoon wegens zijn bijzondere 
verdiensten op het gebied waarop Den Brink zich krachtens art. 2 
begeeft, het predikaat erelid verlenen. Ereleden hebben toegang tot 
de ledenraadvergadering. 
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4.  Aanmelding als lid dient schriftelijk te geschieden, waarbij het lid de 
juiste persoons- en adresgegevens verstrekt aan Den Brink. Hij dient 
tevens te verklaren dat wordt voldaan aan de voorwaarden van lid 1 
van dit artikel. 

ARTIKEL 6. EINDE LIDMAATSCHAP 
1. Het lidmaatschap eindigt door: 
 A.  opzegging door het lid; 
 B.  opzegging door Den Brink; 
 C. ontzetting; 
 D.  overlijden van het lid. 
2. Opzegging als bedoeld onder sub A van lid 1 van dit artikel geschiedt 

door het lid en wordt voor een oktober van het lopende kalenderjaar 
schriftelijk ter kennis gebracht aan Den Brink.  

3. A.  Ontzetting kan slechts worden uitgesproken indien een lid in 
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van Den Brink 
handelt, gehandeld heeft of Den Brink en/of haar leveranciers 
ernstig benadeelt of benadeeld heeft. 

 B.   Een besluit tot ontzetting wordt uitgesproken door de 
ledenraad, hetzij op voorstel van het Bestuur, hetzij op 
voorstel van de ledenraad, met een meerderheid van 
tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen. 

 C.  Indien een voorstel tot ontzetting bij de ledenraad is ingediend 
stelt de ledenraad het desbetreffende lid in staat verweer te 
voeren. 

 D.  De ledenraad is bevoegd naar aanleiding van een voorstel tot 
ontzetting haar besluit tot de eerstvolgende 
ledenraadvergadering aan te houden, teneinde nadere 
bestudering mogelijk te maken. 

 E.   Indien de ledenraad een besluit tot ontzetting heeft genomen, 
wordt het desbetreffende lid daarvan schriftelijk in kennis 
gesteld en wel binnen zeven dagen nadat dat besluit is 
genomen. 

 F.   Indien het Bestuur van oordeel is, dat ontzetting ten aanzien 
van een lid noodzakelijk is en dat de eerstvolgende 
ledenraadvergadering niet kan worden afgewacht, wordt het 
desbetreffende lid geschorst. Tenzij het Bestuur tot eerdere 
opheffing besluit blijft de schorsing van kracht tot de 
eerstvolgende vergadering van de Ledenraad. Besluit de 
Ledenraad tot ontzetting, dan wordt deze ontzetting geacht te 
zijn ingegaan met ingang van de dag, waarop het Bestuur tot 
schorsing heeft besloten. Een schorsing wordt schriftelijk, 
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binnen twee dagen nadat het besluit daartoe is genomen, ter 
kennis gebracht van het desbetreffende lid. 

 G. Bij ontzetting wordt nimmer contributie gerestitueerd. 
4. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een 

kalenderjaar en wordt zonder opzegging als bedoeld in lid 2 van dit 
artikel ieder jaar met een vol kalenderjaar verlengd. 

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN 
1. De leden zijn verplicht: 
 A.    De statuten en reglementen van Den Brink alsmede de 

besluiten van haar organen, als bedoeld in artikel 4, na te 
leven; 

 B.    De belangen van Den Brink of van haar organen niet te 
schaden; 

 C.    Alle overige verplichtingen na te komen, welke namens hen 
door Den Brink zijn of worden aangegaan en als zodanig uit 
het lidmaatschap voortvloeien. 

2.  Bovendien rust op de leden de verplichting aan Den Brink opgave te 
doen van de actuele naam en adresgegevens, alsmede de 
wijzigingen van deze gegevens.  

ARTIKEL 8. GELDMIDDELEN 
1.  De geldmiddelen van Den Brink bestaan uit contributies, donaties, 

uitkeringen door derden, alsmede opbrengsten van eigendommen en 
uit dienstverlening alsmede andere baten. 

2. Met uitzondering van de ereleden zijn de leden jaarlijks gehouden tot 
het betalen van de contributie, welke ieder jaar tijdens de 
ledenraadvergadering wordt vastgesteld. 

ARTIKEL 9. HET BESTUUR 
1.  Het Bestuur bestaat uit een door de ledenraad uit de leden gekozen 

college van een oneven aantal leden, doch tenminste uit vijf leden. 
Ingeval een bestuurslid ophoudt lid te zijn van Den Brink vervalt zijn 
bestuurslidmaatschap. De voorzitter wordt door de ledenraad in 
functie gekozen. De overige functies worden binnen het Bestuur 
onderling verdeeld. 

2.  Een bestuurslid kan te allen tijde door de ledenraad worden 
geschorst of ontslagen. 

3.  De zittingsduur van bestuursleden is drie jaar. Zij zijn terstond 
herkiesbaar. Tussentijdse vacatures worden vervuld voor de tijd die 
het uitgetreden bestuurslid nog had te vervullen. 
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4.  Door het Bestuur kunnen tot uiterlijk acht dagen en door vijf 
vertegenwoordigers van de Ledenraad gezamenlijk tot uiterlijk vijftien 
dagen voor de ledenraadvergadering waarin voorzien dient te worden 
in vacatures, kandidaten schriftelijk worden voorgesteld. Het 
kandidaat-bestuurslid dient daarbij een verklaring te overleggen, dat 
hij bereid is een bestuursfunctie te aanvaarden. 

ARTIKEL 10. BESTUURSTAAK 
1.  Behoudens de beperkingen ingevolge deze statuten is het Bestuur 

belast met het besturen van Den Brink. Met name beheert het de 
geldmiddelen en de bezittingen en eigendommen van Den Brink en 
draagt er zorg voor, dat statuten, reglementen en genomen besluiten 
correct worden nageleefd en uitgevoerd. Voor zover daartoe bevoegd 
verstrekt het Bestuur opdrachten, welke nodig zijn en die bevorderlijk 
zijn voor het belang van Den Brink. 

2.  Indien het aantal bestuursleden is gedaald beneden het aantal van 
vijf blijft het Bestuur bevoegd. 

3.  Het Bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een 
penningmeester aan. 

4.  In een bepaalde bestuursfunctie aangestelde Bestuursleden 
vervullen met name aan die functie verbonden werkzaamheden. Op 
de overige bestuursleden rust de verplichting hen daarbij bij te staan. 
Overigens vervullen de bestuursleden hun werkzaamheden in 
onderling overleg, met inachtneming van vorenstaande. 

5.  Ieder bestuurslid is tegenover Den Brink gehouden zijn taak 
behoorlijk te vervullen.  

6.  Het Bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Ledenraad. 
ARTIKEL 11. BESTUURSVERGADERINGEN 
1.  Tenzij het Bestuur anders bepaalt, vergadert het Bestuur indien 

voorzitter of twee andere leden dit noodzakelijk casu quo wenselijk 
achten. 

2.  Het Bestuur kan ook buiten de bestuursvergaderingen besluiten 
nemen, tenzij een meerderheid van het Bestuur zich daartegen 
verzet. 

3.  A.  Alle besluiten worden genomen met een meerderheid van 
stemmen. 

 B.  Over elk onderwerp wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, 
tenzij de voorzitter anders bepaalt en tenzij het zaken zijn die  
personen betreffen. 
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 C. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een 
bestuursbesluit is genomen, is bindend en beslissend. Wordt 
echter direct na het uitspreken van het onder C. bedoelde 
oordeel de juistheid betwist, dan wordt zonodig het te nemen 
besluit schriftelijk vastgelegd en wederom in stemming 
gebracht. Daarmee vervalt automatisch het resultaat van de 
eerdere stemming; 

 D.  Bij staking der stemmen beslist de voorzitter. 
ARTIKEL 12. VERTEGENWOORDIGING 
1.  Den Brink wordt – in en buiten rechte – vertegenwoordigd door het 

bestuur alsmede door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, 
waaronder te allen tijde de voorzitter of de secretaris. 

2.  Het Bestuur is bevoegd tot alle rechtshandelingen als bedoeld in 
artikel 44, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Personen aan wie 
ingevolge deze statuten een vertegenwoordigingsopdracht is 
toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit zonder dat daartoe 
een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de 
betrokken rechtshandeling of rechtshandelingen is besloten. 

ARTIKEL 13. REKENING EN VERANTWOORDING 
1.  A.  Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van Den 

Brink op zodanige wijze aantekening te maken, dat daaruit te 
allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden 
gekend; 

 B. Het Bestuur is verplicht om jaarlijks binnen zes maanden na 
afloop van het boekjaar een balans, alsmede een staat van 
baten en lasten van Den Brink op te maken. 

2.  Behoudens een door het Bestuur verzochte en door de Ledenraad 
toegestane verlenging brengt het Bestuur binnen zes maanden na 
afloop van enig boekjaar in een vergadering van de Ledenraad zijn 
jaarverslag uit en doet verantwoording over het in het afgelopen 
boekjaar gevoerde Bestuur. 

3. De financiële verantwoording zal worden opgesteld door een landelijk 
erkend register- accountant en dit verslag zal ter goedkeuring worden 
aangeboden aan de Ledenraad. 

4.  Indien de Ledenraad goedkeuring hecht aan het jaarverslag, de 
rekening en verantwoording geeft, wordt het Bestuur geacht 
gedechargeerd te zijn voor alle handelingen welke als zodanig uit de 
rekening en verantwoording blijken. 

5.  Het Bestuur is verplicht alle bescheiden als bedoeld in lid 2 en lid 3 
gedurende een periode van tien jaar te bewaren. 
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ARTIKEL 14. BEGROTING 
1.  De begroting van Den Brink wordt door het Bestuur vastgelegd en 

door de Ledenraad als zodanig vastgesteld. 
2.  Een begroting wordt opgesteld aan de hand van beredeneerde 

berekeningen en van een werkplan voor het komende jaar.  
ARTIKEL 15.  LEDENRAAD  
1.  De algemene vergadering bestaat uit een ledenraad, door en uit de 

leden te verkiezen. Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de 
ledenraad zijn. De ledenraad bepaalt het aantal leden van de raad. 

2.  Wijze van verkiezing van ledenraadsleden, ontslag en anderszins 
beëindiging van de functie van ledenraadslid worden nader geregeld 
bij huishoudelijk reglement. 

3.  Een lid van de ledenraad defungeert overigens indien en zodra hij 
ophoudt lid van de vereeniging te zijn.  

4. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Degene 
die wordt gekozen ter voorziening in een tussentijdse vacature neemt 
op het rooster van aftreding de plaats in van zijn voorganger.  

5.  Het lidmaatschap van de ledenraad is onverenigbaar met dat van het 
bestuur van de vereniging.  

6. De leden van de ledenraad ontvangen een door het bestuur vast te 
stellen presentiegeld voor het bijwonen van de vergaderingen van de 
ledenraad; 
zij ontvangen tevens een vergoeding voor reis- en verblijfkosten.  

ARTIKEL 16.  VERGADERINGEN VAN DE LEDENRAAD  
1.  De vergaderingen van de ledenraad worden door het bestuur 

uitgeschreven.  
2. In elk boekjaar wordt uiterlijk in de zesde maand na het einde van 

een boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de 
ledenraad -tenminste één vergadering gehouden.  

 In deze vergadering word(t)(en): 
 a.  door het bestuur rekening en verantwoording afgelegd als 

bedoeld in artikel 13;  
 b.  in de vacatures in het bestuur voorzien; 
 c. verdere agendapunten behandeld. 
3.  Verder worden vergaderingen van de ledenraad belegd zo dikwijls 

het bestuur dit nodig oordeelt.  
4. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal 

ledenraadsleden als bevoegd is tot het uitbrengen van ten minste 
een/tiende gedeelte der stemmen in de vergaderingen van de 
ledenraad, welk verzoek de te behandelen onderwerpen moet 
vermelden, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een 
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vergadering van de ledenraad op een termijn van niet langer dan vier 
weken.  

 Indien binnen veertien dagen geen bijeenroeping is geschied tegen 
een tijdstip gelegen binnen voormelde termijn van vier weken, kan 
namens de leden, die de vergadering hebben aangevraagd, iedere 
verzoeker met inachtneming van de voorschriften tot bijeenroeping 
overgaan.  

5. In het geval, in de laatste zin van het vorige lid bedoeld, wijst de 
vergadering van de ledenraad haar eigen voorzitter en secretaris aan.  

6. De oproeping tot een vergadering van de ledenraad, behalve tot die, 
welke rechtstreeks door de leden overeenkomstig het bepaalde in lid 
5 van dit artikel wordt bijeengeroepen, geschiedt door middel van een 
convocatie aan elk ledenraadslid afzonderlijk gericht.  

 De termijn van oproeping bedraagt tenminste zeven dagen, de dag 
der oproeping en die der vergadering niet medegerekend.  

 De convocatie houdt in de plaats waar en het tijdstip waarop de 
vergadering wordt gehouden, zomede de punten van behandeling.  

7.  Over onderwerpen, welke niet onder de punten van behandeling zijn 
opgenomen, kan in een vergadering van de ledenraad, tenzij alle 
ledenraadsleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn geen besluit 
worden genomen.  

ARTIKEL 17. TOEGANG LEDENRAADVERGADERING 
Toegang tot vergaderingen van de Ledenraad hebben de leden ervan, 
personeelsleden in dienst van Den Brink, ereleden en verder die personen, 
die daarvoor van de voorzitter toestemming hebben gekregen na een tevoren 
door hen gedaan verzoek. 
ARTIKEL 18. BESLUITVORMING LEDENRAADVERGADERING 
1. De leden van de Ledenraad, zijn overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 15 van deze statuten stemgerechtigd. 
2. Ieder lid van de ledenraad heeft in de vergadering van de ledenraad 

recht op het uitbrengen van één stem.  
 Blanco stemmen en óngeldige stemmen worden geacht niet te zijn 

uitgebracht. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte 
stembriefjes die, naar het oordeel van de voorzitter: 

 A.  blanco zijn; 
 B.  zijn ondertekend; 
 C.  onduidelijk zijn ingevuld; 
 D. een niet ter zake doende bijvoeging bevatten; 
 E.  een naam bevatten van een persoon, die niet als kandidaat is 

gesteld; 
 F.   voor een verkiesbare plaats meer dan één naam is vermeld; 
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 G.   meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon 
die is bedoeld; 

 H.  niet voor het doel van de betreffende stemming door of 
namens het Bestuur zijn uitgereikt. 

3. Tenzij deze statuten anders vermelden dienen besluiten genomen te 
worden met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige 
stemmen. Onder gewone meerderheid van geldige stemmen wordt 
verstaan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen, vermeerderd 
met één stem. 

4. Elk lid van de ledenraad kan zich ter vergadering en bij de uitoefening 
van het stemrecht door een ledenraadslid doen vertegenwoordigen, 
mits bij schriftelijke volmacht.  

 Een ledenraadslid mag ten hoogste twee ledenraadsleden 
vertegenwoordigen. 

5. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij een bestuurslid of 
Ledenraad een schriftelijke stemming verlangt. Over personen wordt 
altijd schriftelijk gestemd met gesloten stembriefjes. 

6.  Indien een kandidaat is gesteld wordt deze geacht te zijn gekozen 
met algemene stemmen, tenzij een bestuurslid of de Ledenraad een 
stemming wenst. Zijn twee kandidaten gesteld, dan wordt tussen hen 
gestemd en is hij, die de meeste stemmen verwerft, gekozen. 
Verwerven beiden een gelijk aantal stemmen, dan vindt herstemming 
plaats. Levert ook deze geen meerderheid op, dan beslist het lot. Zijn 
meer dan twee kandidaten gesteld, dan vindt er een open stemming 
plaats. Verwerft daarbij geen van hen de meerderheid van de geldige 
uitgebrachte stemmen, dan vindt herstemming plaats tussen de twee 
kandidaten, die bij de vrije stemming de meeste stemmen hebben 
vergaard. Het bepaalde inzake stemmen tussen twee kandidaten als 
bovenomschreven is vervolgens van toepassing. 

7. In geval van verkiezing van bestuursleden voor meerdere vacatures 
wordt voor elke vacature afzonderlijk gestemd. 

8. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een 
besluit is genomen, is bindend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van 
een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een schriftelijk 
vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van 
het hierboven omschreven oordeel de juistheid ervan betwist, dan 
wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt 
een nieuwe stemmig plaats, wanneer een meerderheid van de 
vergadering dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de 
rechtsgevolgen van de eerste stemming. 
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ARTIKEL 19. BEVOEGDHEDEN VAN DE LEDENRAADVERGADERING 
1.  Aan de Ledenraad komen alle bevoegdheden toe, welke niet door de 

wet of door de statuten en reglementen aan het Bestuur of andere 
organen zijn toegekend. 

2. In geval, waarin deze statuten en de overige door de Ledenraad 
vastgestelde reglementen en overige besluiten geen uitsluitsel geven, 
beslist het Bestuur van Den Brink. 

ARTIKEL 20.LEIDING EN NOTULERING VAN DE 
LEDENRAADVERGADERING 
1. De ledenraadvergadering wordt geleid door de voorzitter van het 

Bestuur, bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter en bij diens 
afwezigheid door een door het Bestuur aangewezen ander 
bestuurslid. 

2.  Van het verhandelde in elke ledenraadvergadering worden door de 
secretaris of een door het Bestuur aangewezen notulist notulen 
gemaakt, welke in de eerstvolgende ledenraadvergadering als 
zodanig worden vastgesteld. 

ARTIKEL 21. COMMISSIES 
Zowel het Bestuur als de Ledenraad kunnen commissies instellen tot het 
uitvoeren van een bepaalde opdracht en/of het verlenen van raad en daad 
aan de Ledenraad of het Bestuur. 
ARTIKEL 22. HET VERENIGINGSKANTOOR 
1.  Voor de uitvoering van haar taak en haar werkzaamheden beschikt 

Den Brink over een verenigingskantoor. 
2.  Het verenigingskantoor staat onder toezicht en verantwoordelijkheid 

van het Bestuur. 
3.  De inrichting van het verenigingskantoor wordt bepaald door het 

Bestuur. 
4. Binnen de grenzen van door het Bestuur gegeven bepalingen, 

richtlijnen, aanwijzingen en machtigingen berust de dagelijkse leiding 
van het verenigingskantoor bij het Dagelijks Bestuur. 

ARTIKEL 23. REGLEMENTERING 
1. A.  De organisatie, de taken en bevoegdheden van zowel Den 

Brink als haar organen en commissies kunnen nader worden 
geregeld in afzonderlijke reglementen; 

 B.  Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met deze statuten 
of de wet. 

2. De in lid 1, sub A. bedoelde reglementen worden vastgesteld en 
gewijzigd door de Ledenraad met een meerderheid van de 
uitgebrachte geldige stemmen. 
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3. Nieuwe reglementen alsmede wijzigingen in de reglementen treden in 
werking op de éénentwintigste dag na de dag, waarop nieuwe 
reglementen of wijzigingen als zodanig zijn vastgesteld door de 
Ledenraad. 

4.  Van elke wijziging of vaststelling van een reglement wordt door het 
Bestuur binnen drie weken na de dag waarop de Ledenraad de 
wijziging of het nieuwe reglement heeft vastgesteld, schriftelijk bericht 
gedaan aan de Ledenraad. In dit bericht dient een letterlijke 
weergave te worden opgenomen van de nieuwe reglementen of de 
aangebrachte 
wijzigingen in die reglementen. 

ARTIKEL 24. STATUTENWIJZIGING 
1.  De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door de Ledenraad 

met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte 
geldige stemmen, een en ander mits het voorstel tot het betreffende 
besluit, voorzien van en toelichting erop, in de oproeping tot die 
vergadering is opgenomen. 

2.  A.   Eerst nadat van de statutenwijziging een notariële akte is 
opgemaakt, worden de gewijzigde statuten geacht in werking 
te zijn getreden. Het bepaalde in artikel 23, lid 4, is van 
overeenkomstige toepassing. 

 B.    Tot het doen verlijden van de sub a. genoemde notariële akte 
is elk bestuurslid afzonderlijk bevoegd. 

ARTIKEL 25. ONTBINDING 
1.  Den Brink kan slechts worden ontbonden, indien door een daartoe 

strekkend besluit van het Bestuur in stemming wordt gebracht in de 
Ledenraad. Aan de tenuitvoerlegging van dit voorstel dient een 
tweederde meerderheid te zijn van de uitgebrachte geldige stemmen. 

2. Indien ter vergadering niet tenminste tweederde van het aantal leden 
van de Ledenraad vertegenwoordigd is, wordt een tweede 
vergadering bijeengeroepen, te houden binnen zes weken na de 
eerste, welke vergadering beslist, ongeacht het aantal aanwezige 
leden, doch met een meerderheid van tenminste tweederde van de 
uitgebrachte geldige stemmen. 

3. De liquidatie na ontbinding geschiedt door het Bestuur. 
ARTIKEL 26. VEREFFENING 
1.  Den Brink blijft na liquidatie voortbestaan, voor zover dit voor de 

vereffening noodzakelijk is. 
2.  Een eventueel batig saldo vervalt aan een door de Ledenraad aan te 

wijzen doel. 
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3.  Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en 
reglementen zoveel mogelijk van kracht. In stukken, mededelingen en 
aankondigingen, welke van Den Brink na het in artikel 26, lid 1 casu 
quo 2. genomen besluit uitgaan, wordt achter de verenigingsnaam 
immer vermeld “in liquidatie”. 

ARTIKEL 27. SLOTBEPALING 
Bij verschil van uitleg, interpretatie of anderszins van deze statuten of andere 
reglementen, beslist het Bestuur.  
Waar in deze akte is vermeld "ongehuwd"/"ongehuwd en nimmer gehuwd 
geweest" is daaronder tevens begrepen "niet geregistreerd als partner in de 
zin van het geregistreerd partnerschap" of "als zodanig geregistreerd 
geweest". 
Waarvan akte in minuut is verleden te Wageningen op de datum in het hoofd 
van deze akte vermeld. 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 
De 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, voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de in-
houd van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te 
stemmen. 
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst 
door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. 


