
1 

OPRICHTING EN STATUTEN VAN EEN VERENIGING 
 
 
 
Heden, * tweeduizend negen, verschenen voor mij, mr. Albert Kraster, notaris te 
Groningen: 
1. * 
2. * 
De comparanten verklaarden: 
INLEIDING 
een vereniging op te richten, waarvoor de navolgende statuten gelden. 
NAAM EN ZETEL  
ARTIKEL 1.  
1. De vereniging draagt de naam: Whiskyclub Groningen  
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Groningen. 
3. De vereniging heeft als stamlokaal: Whiskycafé De Toeter, Turfsingel 6 te 

Groningen. Het stamlokaal is tevens het proeflokaal van de vereniging, maar de 
vereniging kan voor haar activiteiten ook gebruik maken van andere 
proeflokalen, zonder zich daarmee definitief te verbinden aan het betreffende 
lokaal. 

DOEL  
ARTIKEL 2.  
1. De vereniging heeft ten doel: 
 het bevorderen van het (verantwoord) genieten van whisky, alsmede het 

verzamelen en verspreiden van kennis en informatie over het product whisky. 
2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van 

activiteiten die direct of indirect verband houden met het product whisky. 
3. De vereniging heeft niet ten doel winst te maken ter verdeling onder (een deel 

van) haar leden. 
VERENIGINGSJAAR 
ARTIKEL 3. 
Het verenigingsjaar loopt van één april tot en met éénendertig maart.  
LIDMAATSCHAP  
ARTIKEL 4.  
1. De vereniging kent gewone leden en buitengewone leden. Leden kunnen ook 

niet natuurlijke personen zijn. 
 Waar in deze statuten of krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of 

genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder zowel de 
gewone als de buitengewone leden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is 
bepaald of kennelijk anders is bedoeld. 

2. Gewone leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben 
aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door 
het bestuur afgegeven verklaring. 

 Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering 
alsnog tot toelating besluiten. 

3. Het lidmaatschap wordt in geen enkel geval verleend aan personen die jonger 
zijn dan achttien jaar. 
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4. Rechtspersonen wijzen één natuurlijk persoon aan, die de rechtspersoon in de 
algemene ledenvergadering vertegenwoordigt en die namens de rechtspersoon 
gekozen kan worden in het bestuur of een ander orgaan van de vereniging. In 
het huishoudelijk reglement kunnen hieromtrent nadere regels worden gesteld. 

5. Buitengewone leden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de 
vereniging of de doelen die de vereniging nastreeft, als zodanig door het 
bestuur zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.  

6. Het lidmaatschap van een natuurlijk persoon is persoonlijk en niet vatbaar voor 
overdracht of overgang. 

7. Het bestuur houdt een register waarin de namen, e-mailadressen en eventueel 
andere gegevens van alle leden zijn opgenomen. 

BIJDRAGEN EN OVERIGE GELDMIDDELEN  
ARTIKEL 5. 
1. Ieder lid is periodiek een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie 

wordt op voorstel van het bestuur jaarlijks vastgesteld door de algemene 
ledenvergadering. 

2. Een nieuw lid is in het eerste jaar een contributiebedrag tot het eind van het jaar 
verschuldigd, dat wordt berekend naar rato van het aantal resterende maanden 
van dat verenigingsjaar, waarbij de maand waarin het lidmaatschap is 
aangegaan volledig mee telt. 

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing 
van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen. Tenzij het 
bestuur anders beslist wordt deze vrijstelling automatisch verleend aan 
buitengewone leden. 

4. Naast de bijdragen van de gewone leden kunnen de geldmiddelen van de 
vereniging bestaan uit bijdragen en giften van derden 

SCHORSING LIDMAATSCHAP  
ARTIKEL 6. 
1. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of 

besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, 
schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes 
maanden. 

2. Het geschorste lid is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de 
kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. 

 Dit beroep zal behandeld worden op de eerstvolgende algemene vergadering. 
EINDE LIDMAATSCHAP  
ARTIKEL 7.  
1. Het lidmaatschap eindigt: 
 a. door de dood van het lid/natuurlijk persoon dan wel ontbinding van het 

lid/rechtspersoon; 
 b. door opzegging door het lid; 
 c. door opzegging door de vereniging; 
 d. door ontzetting (royement). 
2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, vind 

geen restitutie plaats van (een deel van) het lidmaatschapsgeld dat is betaald 
voor het lopende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit.  

OPZEGGING DOOR HET LID  
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ARTIKEL 8.  
1. Opzegging van het lidmaatschap door een gewoon lid kan slechts geschieden 

tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste twee weken. 

 Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap 
door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. 

 Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk: 
 a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap 

te laten voortduren; 
 b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn 

beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is 
geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke 
rechten en verplichtingen; 

 c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting 
van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. 

2. Het buitengewoon lidmaatschap kan door een buitengewoon lid te allen tijde 
met onmiddellijke ingang worden opgezegd. 

OPZEGGING DOOR DE VERENIGING  
ARTIKEL 9.  
1. Over opzegging door de vereniging alsmede de datum van ingang daarvan 

beslist het bestuur, dat daarvan met opgave van redenen aan het lid schriftelijk 
(of per email) kennis geeft. 

2. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: 
 a. wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap 

bij deze statuten gesteld te voldoen; 
 b. wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; 
 c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het 

lidmaatschap te laten voortduren. 
3. Het lid is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in 

beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Dit beroep zal worden 
behandeld op de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Gedurende de 
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

ONTZETTING  
ARTIKEL 10.  
1. Over ontzetting alsmede de datum van ingang daarvan beslist het bestuur, dat 

daarvan met opgave van redenen zo spoedig mogelijk aan het lid schriftelijk 
kennis geeft. 

2. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een 
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, 
of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ten aanzien van beroep tegen 
een besluit tot ontzetting is het bepaalde in lid 3 van het vorige artikel zoveel 
mogelijk van overeenkomstige toepassing. 

BESTUUR  
ARTIKEL 11.  
1. Het bestuur bestaat uit een aantal van ten minste drie natuurlijke personen. 
2. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast. 
3. De bestuursleden die de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester 
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zullen bekleden worden als zodanig benoemd. Een bestuurslid kan meer dan 
één functie bekleden. 

4. Het bestuur kan uit zijn midden voor ieder der in het eerste lid genoemde 
functionarissen een vervanger aanwijzen. 

5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaren. 
6. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook tijdelijk één of meer leden 

ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden niettemin een wettig 
bestuur. In de eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt in de 
vacature(s) voorzien. 

SCHORSING EN EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP  
ARTIKEL 12.  
1. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden 

ontslagen of geschorst. 
2. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot 

ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Een geschorst bestuurslid 
wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te 
verantwoorden. 

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
 a. door periodiek aftreden; 
 b. door overlijden; 
 c. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 
 d. door bedanken. 
4. Periodiek aftreden vindt plaats volgens een door het bestuur met inachtneming 

van de maximale zittingsduur van de bestuursleden op te maken rooster van 
aftreden. Een aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar, tenzij hij/zij 
bedankt. 

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN  
ARTIKEL 13.  
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden op de plaats als bij de oproeping 

is bepaald. 
2. Bestuursvergaderingen zullen worden gehouden wanneer de voorzitter dit 

wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk 
aan de voorzitter het verzoek richt. 

3. Indien de voorzitter aan een verzoek als bedoeld in lid 2 geen gevolg geeft op 
zodanige wijze, dat de vergadering kan worden gehouden binnen twee weken 
na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen. 

4. Alle bestuursbesluiten worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Het 
bestuur kan alleen maar besluiten nemen als de meerderheid van zijn leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is. 

5. Als de stemmen staken, beslist de voorzitter van het bestuur. 
6. Het bestuur kan ook buiten een vergadering besluiten nemen, mits alle 

bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telefonisch of per 
elektronisch bericht (email) hun mening te uiten en het besluit met algemene 
stemmen wordt genomen. 

TAKEN BESTUUR EN BESTUURSBEVOEGDHEID  
ARTIKEL 14.  
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1. Behoudens statutaire beperkingen is het bestuur belast met het besturen van 
de vereniging. 

2. Elke bestuurder is gehouden tot een behoorlijke vervulling van de opgedragen 
taak. 

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen 
van zijn taak te doen uitvoeren door personen of commissies, waarvan de leden 
door het bestuur worden benoemd en ontslagen. Het bestuur stelt daartoe 
waarnodig instructies vast. 

4. De goedkeuring van de algemene ledenvergadering is vereist voor 
bestuursbesluiten tot: 

 a. het aangaan van overeenkomsten of het verrichten van rechtshandelingen, 
alsmede het verrichten van investeringen, welke een door de algemene 
ledenvergadering bij een duidelijk omschreven besluit vast te stellen 
bedrag of waarde te boven gaan; 

 b. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging bankkrediet 
wordt verleend. 

 Goedkeuring kan ook achteraf worden verleend indien het redelijkerwijs niet 
mogelijk is geweest voor het bestuur de leden van tevoren om goedkeuring te 
vragen. 

VERTEGENWOORDIGING  
ARTIKEL 15.  
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders 

voortvloeit. 
2. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter, 

secretaris en penningmeester tezamen. 
3. De vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in de leden 1 en 2 is 

onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Op 
een statutaire beperking of voorwaarde zonder wettelijke grondslag kan 
tegenover een derde geen beroep worden gedaan. 

 Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking of voorwaarde voor de 
bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden 
ingeroepen. 

4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan 
derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te 
vertegenwoordigen. 

BOEKJAAR, ADMINISTRATIE EN JAARSTUKKEN  
ARTIKEL 16.  
1. Het boekjaar van de vereniging loopt van één april tot en met éénendertig 

maart. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van 

alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die 
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te 
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en 
verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. 

3. Aan het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de vereniging 
afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat 
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van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt. 
4. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en 

andere gegevensdragers, alsmede het jaarverslag als bedoeld in het volgende 
artikel gedurende ten minste zeven jaren te bewaren. 

REKENING EN VERANTWOORDING  
ARTIKEL 17.  
1. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen drie maanden na 

afloop van het boekjaar verslag uit over de gang van zaken binnen de 
vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van 
baten en lasten als bedoeld in het vorige artikel met een toelichting ter 
goedkeuring aan de vergadering over. 

 Deze stukken worden ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de 
ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van 
redenen melding gemaakt. 

2. Na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn kan ieder lid van de gezamenlijke 
bestuurders in rechte vorderen dat zij de aldaar vermelde verplichtingen 
nakomen. 

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de gewone leden een 
commissie van ten minste twee personen, hierna ook te noemen kascommissie, 
die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 

 De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 1 en 
brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 

4. Het bestuur doet de te onderzoeken stukken ten minste drie weken voor de dag 
waarop de algemene vergadering, waarin deze zullen worden behandeld, zal 
worden gehouden, toekomen aan de commissie. 

5. Het bestuur is eveneens verplicht de commissie ten behoeve van haar 
onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar 
desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en 
andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te 
stellen. 

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN  
ARTIKEL 18.  
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden 

toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur of een ander orgaan zijn 
opgedragen. 

2. Jaarlijks wordt op een door het bestuur vast te stellen tijdstip een algemene 
ledenvergadering gehouden. In deze jaarvergadering komen aan de orde: 

 a. het jaarverslag, de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting 
als bedoeld in het vorige artikel alsmede het verslag van de kascommissie; 

 b. de voorziening in eventuele vacatures in het bestuur; 
 c. de begroting voor het komende verenigingsjaar; 
 d. voorstellen van het bestuur en leden aangekondigd bij de oproeping voor 

de vergadering, of bij vaststelling van de agenda van de dag. 
3. Andere algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het 

bestuur dit wenselijk acht. 
4. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van ten minste een tiende van het 

totaal aantal leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van een stem in de 
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algemene ledenvergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene 
ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening 
van het verzoek. De verzoekers vermelden in hun verzoek de te behandelen 
onderwerpen. 

5. Indien aan het in lid 4 bedoelde verzoek binnen twee weken geen gevolg wordt 
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan. 

STEMRECHT EN STEMPROCEDURE  
ARTIKEL 19.  
1. Ieder gewoon lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. 

Buitengewone leden hebben geen stem, tenzij bij aangaan van het 
buitengewoon lidmaatschap door het bestuur anders is besloten. 

2. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
3. Elk besluit na stemming is geldig wanneer een meerderheid (de helft plus één) 

van de stemmen is uitgebracht op een keuzemogelijkheid.  
4. Als de stemmen over zaken staken, is het voorstel verworpen. 
 Staken de stemmen bij verkiezing van personen, 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. 

5. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet in de statuten voorzien, beslist de 
voorzitter. 

REGLEMENTEN  
ARTIKEL 20.  
1. De algemene ledenvergadering kan op voorstel van het bestuur één of meer 

reglementen vaststellen, waarin onderwerpen worden geregeld, welke niet in 
deze statuten zijn vervat. 

2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 
 Indien en voor zover een reglement een bepaling bevat welke in strijd is met 

een ouder, niet ingetrokken reglement, geldt de bepaling uit het nieuwste 
reglement. 

3. De algemene ledenvergadering kan te allen tijde een reglement wijzigen of 
intrekken. 

STATUTENWIJZIGING  
ARTIKEL 21. 
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht anders 

dan door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is 
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal 
worden voorgesteld. 

2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor 
de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging 
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter 
inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt 
gehouden. 

 Tevens dient de voorgestelde wijziging ook elektronisch beschikbaar te zijn via 
een website, of via email te zijn verspreid onder de stemgerechtigde leden. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste drie/vierde van de geldig 
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uitgebrachte stemmen. 
5. Een statutenwijziging treedt pas in werking wanneer hiervan notariële akte is 

opgemaakt. 
 De bestuursleden die bevoegd zijn de vereniging te vertegenwoordigen 

alsmede zij die eventueel in het besluit tot statutenwijziging door de algemene 
ledenvergadering als zodanig zijn aangewezen, zijn gemachtigd ter uitvoering 
van het besluit tot statutenwijziging de akte van statutenwijziging te doen 
passeren en te ondertekenen, alles met de macht tot substitutie. 

6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging 
beschikbaar te stellen ter inzage voor alle leden en de gewijzigde statuten neer 
te leggen bij de Kamer van Koophandel binnen het gebied waarvan de 
vereniging haar zetel heeft. 

ONTBINDING EN VEREFFENING  
ARTIKEL 22. 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 

ledenvergadering. Het bepaalde in het vorige artikel leden 1 en 2 is van 
overeenkomstige toepassing. 

2. Een besluit tot ontbinding behoeft ten minste twee/derde van de geldig 
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de 
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

3. Is niet twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt 
binnen zes weken, echter niet binnen twee weken, daarna een tweede 
vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in 
de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige 
of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid 
van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. 

4. De vereffenaars, of het bestuur in de situatie als bedoeld in lid 7, zorgen ervoor 
dat van de ontbinding van de vereniging inschrijving geschiedt in het register 
van de Kamer van Koophandel waar de vereniging is gezeteld. 

5. Indien de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, 
houdt zij op dat moment op te bestaan. Het bestuur doet hiervan opgaaf bij het 
register als bedoeld in lid 4. 

6. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot 
vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van 
de vereniging uitgaan, moet aan de naam worden toegevoegd: "in liquidatie". 

7. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding 
een of meer andere vereffenaars zijn aangewezen. 

8. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel 
mogelijk van kracht. 

 Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheden 
als een bestuurder, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als 
vereffenaar. 

9. Blijkt de vereffenaars dat de schulden de baten vermoedelijk zullen overtreffen, 
dan doen zij aangifte tot faillietverklaring, tenzij alle bekende schuldeisers 
desgevraagd instemmen met voortzetting van de vereffening buiten 
faillissement. 

10. Een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging vervalt aan degenen 
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die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid van de vereniging waren, waarbij 
ieder lid een gelijk deel ontvangt. 

 Bij besluit tot ontbinding kan ook een andere bestemming aan het batig saldo 
worden gegeven. 

11. De vereffenaars stellen een rekening en verantwoording op van de vereffening, 
waaruit de omvang en samenstelling van het overschot blijken, alsmede de 
bestemming. Indien er meer dan één gerechtigde tot het overschot is, stellen zij 
een plan van verdeling op. 

12. De vereffenaars leggen de in het vorige lid bedoelde stukken neer bij de Kamer 
van Koophandel waar de vereniging is gezeteld, alsmede in het proeflokaal van 
de vereniging voor een periode van twee maanden. 

13. Indien na de termijn als bedoeld in lid 12 geen verzet is gedaan bij de 
rechtbank, of de beslissing hierop onherroepelijk is, wordt het overschot 
overgedragen aan de gerechtigde(n). 

14. De vereffening eindigt op het moment waarop aan de vereffenaars geen 
bekende baten meer aanwezig zijn. Zij doen hiervan opgaaf bij het register als 
bedoeld in lid 4. 

13. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers van de ontbonden vereniging gedurende de door de wet 
voorgeschreven termijn berusten onder de jongste vereffenaar, tenzij door de 
algemene ledenvergadering bij het besluit tot ontbinding een andere bewaarder 
is aangewezen. 

SLOTBEPALINGEN  
ARTIKEL 23.  
1. Tijdens activiteiten die georganiseerd worden door of in naam van de 

vereniging wordt geen alcohol geschonken aan personen jonger dan achttien 
jaar. 

2. De vereniging aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen 
aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel, van welke aard dan ook, aan een of 
meer leden overkomen of voor schade aan eigendommen van leden door 
diefstal, verlies, beschadiging of op andere wijze.  

3. De vereniging is niet aansprakelijk voor door de leden aangebrachte schade 
aan personen en/of goederen. 

4. In alle gevallen waarin de wet, de statuten en het reglement niet voorzien, 
beslist het de algemene ledenvergadering. 

5. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare 
(elektronische) communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit 
geschrift blijkt. 

6. Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op éénendertig maart 
tweeduizend elf (31-03-2011). 

Slotverklaring 
Tenslotte verklaarden de comparanten: 
Als lid van de vereniging treden toe *(alle/de sub * genoemde) oprichters. Zij 
benoemen als eerste bestuursleden: 
* 
SLOT AKTE  
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.  
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Deze akte is verleden te Groningen op de datum als in het hoofd van deze akte 
vermeld.  
De inhoud van deze akte is aan hen opgegeven en toegelicht. 
De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte 
geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, 
van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te 
stemmen. 
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en eerst door de verschenen 
personen en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.  
 


