A FSCHRIFT
EI\ER.AKIE HOT]DEI\IDE
S T A T U T E N W TJ Z I G I N G

van:
de vereniging
CHRISTELIJKE ORATORIUMVERENIGING''

HOSANNA''

gevestigdte Alphen aan den Rijn;
(na statutenwij ziging genaamd:
ORATORIUMKOOR ALPHEN AAI\ DEN RIJN.
christelii ke oratoriumverenisins)

verleden voor

Mr F.G. STRUBEN
NOTARIS
te
ALPHEN AAN DEN RIJN
d.d.29 november 2001

1.

voor mij, Mr Heden,de negenentwintigste
novembertweeduizendeen,verscheen
FransGodertStruben,notariste AlphenaandenRijn: op zesjanuari
deheerLeendertMiedema,geborente Hennaarderadeel
negentienhonderdvierendertig,
wonendete 2401AE Alphen aandenRijn, Groenoord
4,legitimatie:paspoortmetnummerM03576802,gehuwd,
te dezenhandelendals bestuurslid van de te Al

aan den Rijn gevestigde -

vereniging:CHRISTELIJKE ORATORIUMVERENIGING "HOSANNA", - kantoorhoudende
in het
Groenoord4 te 2401AE AlphenaandenRijn, ingeschreven
Handelsregisteronder nuÍnmer 40446746.
De comparant,handelendals gemeld,verklaarde:
- bij akte op dertien augustusnegentienhonderdfweeentachtig
verledenvoor een plaatsvervangstervan mij, notaris, zijn de statutenvan de Christelijke
Oratoriumvereniging "Hosanna" gewijzigd en vastgelegd;- - de op twaalfjuni twee duizend een gehoudenalgemeneledenvergaderingheeftbeslotende statutenvan de vereniging gedeeltelijk te wijzigen, zoalshierna is bepaald;
- voor de ledenvergaderingis opgeroepenmet inachtneming van het bepaaldein artikel 19 en20 van de statuten,terwijl ook aan de wettelijke bepalingenterzake
is voldaan;
- het besluit tot statutenwijziging is genomenmet meer dan twee/derdevan de - uitgebrachtestemmen,terwijl tenminstetwee/derdevan het aantalleden
aanwezlgwas;
- een kopie van de notulen van de vergaderingis aan deze akte gehecht.
Vervolgens verklaarde.decomparaqt,$nde-lend als gemeld, dat de statutenvan de vereniging gewijzigd zijn vastgesteldals volgt:
STATUTEN - - Naam. zetel en duur.
-Artikel I
De vereniging draagt de naam: ORATORIUMKOOR ALPHEN AAI\ DEN RIJN.

ztj
Zljheefthaar

zetel in de gemeenteAlphen aan den Rijn.
De vereniging is opgericht op acht februari negentienhonderdzestienen goedgekeurd
bij Koninklijk Besluit van vijftien oktober negentienhonderdtwintig,nummer 86. - De verenigingis aangegaan
voor onbepaaldetijd.
Grondslas.
Artikel 2
De grondslagvoor de verenigingis de Bijbel als Woord van God.
Doel.
Artikel -a
1. De verenigingstelt zich ten doel de beoefeningvan de zangkunstmet namevan
woeg-klassieketot hedendaagsewerken voor koor, eventueelmet solisten en - instrumentalebegeleiding.
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door: a. het houdenvan repetities; b. het geven van concertenen uitvoeringen;
c. alle overige middelen die aanhet doel bevorderlijk kunnen zijn. Leden.
Artikel4
1. Leden van de vereniging kunnen zljn zij die de zangkunstactief beoefenen.- - 2. Het bestuurhoudt eenregisterwaarin de namenen adressenvan alle ledenzijnopgenomen
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3. Ereledenzijn leden die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt.
4. Ereledenworden als zodanig benoemddoor de algemenevergaderingop voordracht van het bestuur.
5. Ereledenhebbengeen andererechten en verplichtingen dan die welke hen bij of
krachtensde statutenzijn toegekenden opgelegd.
Bezunstieers.
Artikel5
1. Begunstigerszijn zij die zich bereid verklaard hebbende vereniging financieel te
steunenmet een door de algemenevergaderingvast te stellen minimum-bijdrage.
2. Begunstigershebbengeen andererechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtensde statutenzijn toegekenden opgelegd.
Toelating.
Artikel 6 --1. Het bestuurbeslistin overlegmet de dirigent omtrent de toelatingvan leden. - 2. Bij niet-toelating tot het lidmaatschapkan de algemenevergaderingalsnogtot toelatingbesluiten.
Einde lidmaatschap.
.Artikel T
1. Het lidmaatschapeindigt:
a. door het overlijdenvan het lid; - b. door opzeggingdoor het lid;
c. door opzeggingnamensde vereniging.Deze kaÍl geschiedenwanneer een lid heeft opgehoudenaan de vereisten - voor het lidmaatschapblj de statutengesteldte voldoen, wanneerhij zijn - verplichtingenjegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te latenvoortduren; - - d. door ontzetting.
Deze kan alleen worden uitgesprokenv/Írnneereen lid in strijd met de
statuten,reglementenof besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijkewijze benadeelt.
2. Opzeggingnamensde vereniging geschiedtdoor het bestuur
3. Opzeggingvan het lidmaatschapdoor het lid of door de vereniging kan slechtsschriftelijk geschieden,met inachtnemingvan een opzegtermijnvan vier weken.
4. Een lid is niet bevoegddoor opzeggingvan zijn lidmaatschapeenbesluit waarbij
de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zíjnverzwaard, te zljnen - - opzichteuit te sluiten.
5. Ontzettinguit het lidmaatschapgeschiedtdoor het bestuur
6. Van een besluit tot opzeggingvan het lidmaatschapdoor de vereniging op grond
dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschapte
laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschapstaatde betrokkenebinnen een maand na de ontvangstvan de kennisgeving van het - - besluit beroepopen op de algemenevergadering.Hlj wordt daartoeten - spoedigsteschriftelijk van het besluit met opgave van redenenin kennis gesteld.
Gedurendede beroepstermijnen hangendehet beroep is het lid geschorst.- - - Contributie.
Artikel8
1. De leden zijn gehoudentot het betalenvan een contributie die door de algemene
vergaderingzal worden vastgesteld.- 2. Het bestuur is bevoegdin bijzondere gevallen geheleof gedeeltelijkeontheffing
van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.
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Behalve de overige rechten die aan ereledenen begunstigersbij of krachtensdeze statutenworden toegekend,hebben zijhet recht eenmaalper jaar een door de- - - - vereniging georganiseerdeuitvoering gratis bij te wonen. - - De hoogte van de begunstigersbijdragewordt jaarlijks door de algemene- - - ledenvergaderingvastgesteld
Bestuur.
Artikel 10
1. Het bestuurbestaatuit tenminste zevenmeerderjarigepersonen,die door de- - algemenevergaderingworden benoemd.De benoeming geschiedtuit de leden behoudenshet bepaaldein lid 2. - - 2. De algemenevergaderingkan besluiten dat een aantalbestuursleden,mits
minder dan de helft niet uit de leden wordt benoemd.
3. De voorzitterwordt in functie gekozen.
4. De benoemingvan bestuursledengeschiedtuit de door het bestuuren de leden genoemdekandidaten
De namen van de door het bestuur genoemdekandidatenworden bij de
oproepingvoor de vergaderingmedegedeeld.De namenvan de door eenof meer
leden voorgesteldekandidatenmoeten achtenveertiguur voor de aanvangvan de
vergadering schriftelijk bij de secretarisvan het bestuur worden ingediend. - - 5. Als geenkandidatengesteldzijn danwel wanneer de algemenevergaderingmet
twee/derdemeerderheidder uitgebrachtestemmenbesluit dat de gestelde
kandidatenniet acceptabelzljn, dan is de algemenevergaderingwij in de keus.
Einde bestuurslidmaatschap- oeriodiek aftreden.
Schorsine.
Artikel 11 - 1. Elk bestuurslid,ook wanneerhij voor een bepaaldetijd is benoemd,kan te allen
tijde door de algemenevergaderingworden ontslagenof geschorst.Een
schorsingdie niet binnen drie maandengevolgd wordt door een besluit tot - - - ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar nazijnbenoeming periodiek af, volgens
een door het bestuur op te maken rooster van aftreden.De aftredendeis eenmaal
direct herkiesbaar;wie in een tussentijdsevacaturewordt benoemd,neemt op het
rooster de plaats van zijn voorgangerin.
3. Het bestuurslidmaatschapeindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschapvan de vereniging;
b. door schriftelijk bedankenmet inachtneming van een opzeglermijnvan drie
maanden.
Bestuursfuncties- besluitvormine van het bestuur.
-A,rtikel12
1. Met inachtnemingvan het bepaaldein aÍikel l0 wijst het bestuuruit zijn midden
een secretarisen een penningmeesteraan, die samenmet de voorzitter het - - - dagelijks bestuur vorïnen. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger
aanwíjzen.Een bestuurslidkan meer dan één functie bekleden.
2. Van het verhandeldein elke vergaderingworden door de secretarisnotulen - - opgemaakt,die door de voorzitter en de secretarisworden vastgestelden - - - - ondertekend.- - 3. Bij huishoudelijk reglementkunnen nadereregelen aangaandede vergaderingen
van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
Bestuurstaak- verteeenwoordising.
Artikel 13
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1 . Behoudensdebeperkingen
volgensde statutenis het bestuurbelastmet het - - besturenvan de vereniging
benedenzevenis gedaald,blijft hetbestuur - - 2 . Indienhet aantalbestuursleden
vergadering
bevoegd.Het is echterverplichtzo spoedigmogelijkeenalgemene
te beleggenwaarinde voorzieningin de openplaatsof de openplaatsenaandeordekomt.
van
bepaaldeonderdelen
3. Het bestuuris bevoegdonderzíjnverantwoordelijkheid
zijntaak te doenuitvoerendoorcommissiesdie doorhet bestuurworden
benoemd.
verenigingis, mitsmet4 . Het bestuurvaneenvolledigrechtsbevoegde
goedkeuringvan de algemenevergaderingbevoegdtot het sluitenvan
overeenkomsten
tot het kopen,verweemdenof bezwarenvanregistergoederen.
5 . Het bestuurvertegenwoordigt
de vereniging.De
vertegenwoordigingsbevoegdheid
komt medetoe aande voorzitter,de secretaris
en de penningmeestertezamen.

t4 --

1. Het verenigingsjaarloopt van eenjanuari tot en met eenendertigdecember - - daaraanvolgend.2. Het bestuur is verplicht van de veÍmogenstoestandvan de vereniging zodanigeaantekeningente houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
3. Het bestuurbrengt op een algemenevergaderingbiruren zes maandenna afloop
van het verenigingsjaar,behoudensverlenging van deze termijn door de
algemenevergadering, zijn jantrerslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staatvan baten en lasten,rekening en verantwoording over zijn in
het afgelopenboekjaargevoerdbeheeren beleid.Na verloop van de termijn kan
ieder lid bij niet nakoming dezerekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4. De algemenevergaderingbenoemtjaarlijks uit de ledeneen commissievan - - tenminstetwee personen,die geendeel mogen uitmaken van het bestuur.De - commissie onderzoektde rekening en verantwoording van het bestuur en brengt
aan de algemenevergaderingverslag van haar bevindingen uit. 5. Vereist het onderzoekvan de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundigekennis, dan kan de commissie van onderzoek zichna overleg
met het bestuur door een deskundigedoen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan
de commissie alle door haar gewensteinlichtingen te verschaffen,haar desgewenstde kas en de waardente tonen eninzage van de boeken en - bescheidender verenigingte geven.
6. De last van de commissiekan te allen tijde door de algemenevergadering- - - worden herroepen,doch slechtsdoor de benoemingvan een anderecommissie.
7. Het bestuuris verplicht de bescheiden,bedoeldin de leden2 en3, tien jaren lang
te bervaren
Alqemene vergaderins.
-Artikel 15
1. Aan de algemenevergaderingkomen in de verenigingalle bevoegdheden
toe, *
die niet door de wet of de statutenaan het bestuur zijn opgedragen.2. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maandenna afloop van het verenigingsjaar,wordt
een algemenevergadering- de jaarvergadering- gehouden.ln de
jaarvergaderingkomen ondermeeraan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met
het verslagvan de aldaarbedoeldecommissie1,- - -
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b. de benoemingvan de in artikel 14 genoemdecommissievoor het volgende
verenigingsjpr; c. voorziening in eventuelevacatures;- d. voorstellenvan het bestuurof de leden,aangekondigdbij de oproepingvoor
de vergadering. 3. Andere algemenevergaderingenworden gehoudenzo dikwijls het bestuurdit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegdis tot het uitbrengenvan eeMiende gedeelteder stemmen
verplicht tot het bijeenroepenvan een algemenevergadering op een termijn van
niet langer dan vier weken.
Indien aanhet verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven
kunnen de verzoekerszelf tot die bijeenroeping overgaandoor oproeping - - - overeenkomstigartikel 19 of bij advertentiein tenminste één ter plaatsewaar de
vereniging gevestigdis veel gelezendagblad.
Toegangen stemrecht.
Artikel 16
1. Toegangtot de algemenevergaderinghebben alle leden van de vereniging, de ereledenen de bestuursledendie geen lid van de vereniging zijn. Geschorste - bestuursledenhebbengeentoegangtot de algemeneledenvergadering.
Geschorsteleden hebbengedurendede beroepstermijntoegangtot de algemene
ledenvergadering.
2. Over toelatingvan anderedan de in lid 1 bedoeldepersonenbeslisthet bestuur.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorstis, heeft één stem. Stemmenbij - volmacht is niet toegestaan.
Voorzitterschap- notulen.
Artikel 17
1. De algemenevergaderingenworden geleid door de voorzitter van de vereniging
of zijn plaatsvervanger.
Ontbrekende voorzitter en zijn plaatsvervanger,dan treedt één der andere
bestuursleden,door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op dezewijze niet in het voorzitterschapvoorzien, dan voorzíet de vergadering- - daarin zelve.
2, Van het verhandeldein elke vergaderingworden door de secretarisof een ander
door de voorzitter daartoe arngewezenpersoonnotulen gemaakt,die door de - voorzitter en de notulist worden vastgestelden ondertekend. Zij die de vergaderingbijeenroepenkunnen een notarieel proces-verbaalvan het
verhandeldedoen opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaalwordt ter kennis van de - - leden gebracht.
Besluitvormine van de aleemenevergaderinq.
Artikel 18
1. Het ter algemenevergaderinguitgesprokenoordeel van de voorzitter dat door de
vergaderingeen besluit is genomen,is beslissend.Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomenbesluit voor zover gestemd- werd over eenniet schriftelijk vastgelegdvoorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerstelid bedoelde oordeel de juistheid daarvanbetwist, dan vindt een nieuwe stemmingplaats, - wanneer de meerderheidder vergaderingof indien de oorspronkelijke stemming
niet hoofclelijk of schriftelijk geschiedde,een stemgerechtigdeaanwezigedit - verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgenvan de
oorspronkelijke stemming. -
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3. Voorzover de statutenof de wet niet andersbepalen,worden alle besluiten van de algemenevergaderinggenomenmet volstrekte meerderheidvan de geldig - uitgebrachtestemmen
4. Blanco stemmenen ongeldige stemmenworden beschouwdals niet te zijn- - - uitgebracht
5. Indien bij een verkiezing van personenniemand de volstrekte meerderheidheeft
verkregen,heeft een tweede stemmingplaats. Heeft alsdanweder niemand de volstrekte meerderheidverkregen,dan vinden herstemmingenplaats, totdat - - hetzlj één.persoonde volstrekte meerderheidheeft verkregen, hetzij tussentwee
personenis gestemden de stemmenstaken.
Bij gemeldeherstemmingen(waaronderniet is begrepende tweede stemming) wordt telkens gestemdtussende personen,op wie bij de voorafgaandestemming
is gestemd,evenwel uitgezonderdde persoon,op wie bij de voorafgaande
stemming het geringsteaantal stemmenis uitgebracht. - Is bij die voorafgaandestemming het geringsteaantal stemmenop meer dan één
persoonuitgebracht,dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen
bij de nieuwe stemming geen stemmenmeer kunnen worden uitgebracht
Ingeval bij een stemming tussentwee personende stemmenstaken,beslist het lot
wie van beidenis gekozen
6. Indien de stemmenstakenover een voorstel, niet rakendeverkiezing van
personen,dan is het verworpen. - 7. Alle stemmingengeschiedenmondeling, tetulj de voorzitter een schriftelijke - stemming gewenstacht of één der stemgerechtigdenzulks voor de stemming - verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedtbij ongetekende,geslotenbriefies
Besluitvormingbij acclamatieis mogelijk, tenzij een stemgerechtigde
hoofdelijke stemmingverlangt.
8. Een éénstemmigbesluit van alle leden, ook al zijn dezeniet in een vergaderingbijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,dezelfdekracht als
eenbesluit van de algemenevergadering.-- 9. Zolangin een algemenevergaderingalle leden aanwezigzijn, kunnen geldige besluiten worden genomen,mits met algemenestemmen,omtrent alle aande - orde komende onderwerpen- dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot
ontbinding - ook al heeft geenoproeping plaats gehadof is deze niet op de - - voorgeschrevenwijze geschiedof is enig ander voorschrift omtrent het oproepen
en houden van vergaderingenof een daarmeeverband houdendeformaliteit niet
in acht genomen.
Bij eenroepingalgemenevereadering.
Artikel 19
1. De algemenevergaderingenworden bijeengeroependoor het bestuur.De - - - oproeping geschiedtschriftelijk aan de adressenvan de leden volgens het - - - ledenregisterbedoeldin artikel 4. - - De termijn voor de oproeping bedraagttenminste acht dagen
2. Bij de oproeping worden de te behandelenonderwerpenvermeld onverminderd
het bepaaldein artikel 20. - Statutenrvijzigine.
Artikel20
1. In de statutenvan de vereniging kan geenveranderingworden aangebrachtdan
door een besluit van een algemenevergadering,waartoe is opgeroepenmet de mededelingdat aldaarwijzigingen van de statutenzullen worden voorgesteld. 2. Zij die de oproeping tot de algemenevergaderingter behandelingvan een - - - voorstel tot statutenwrjziginghebbengedaan,moeten tenminstevijf dagenvoor
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de vergaderingeen afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragenwijziging
woordelijk is opgenomen,op een daartoegeschikteplaats voor de leden ter - - inzageleggen tot na afloop van de dag waarop de vergaderingwordt gehouden.
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwíjzigíngbehoefttenminstetwee/derdevan de uitgebracht
stemmen,in een vergaderingwaarin tenminstetwee/derdevan de ledenaanwezigis. Is niet twee/derdevan de leden tegenwoordig dan wordt na verloop
van twee weken, doch binnen vier weken daarnaeen tweede vergadering- - - - bijeengeroepenen gehouden,waarin over het voorstel zoals dat in de vorige - vergaderingaan de orde is geweest,ongeachthet aantaltegenwoordigeleden, kan worden besloten,mits met een meerderheidvan tenminstetwee/derdevan de
uitgebrachte stemmen
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte
is opgemaakt.Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslidbevoegd. Ontbinding.
^Artikel2l
1. De verenigingkan worden ontbondendoor eenbesluit van de algemene
vergadering.Het bepaaldein de leden 1,2 en 3 van het voorgaandeartikel is van
overeenkomstige
toepassing.
2. Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van het batig saldo vastgesteldmet inachtnemingvan het doel der vereniging
Huishoudelijk reglement.
-Artikel22
1. De algemenevergaderingkan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglementmag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die - geen dwingend recht bevat, noch met de statuten
De comparantis mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken
comparant/partijis waar vereist door mij, notaris aan de hand van het hiervoor - - - vermelde en daartoebestemdedocumentvastgesteld

WAARVAN AKTE in minuutis verledente Alphen aandenRijn op de datumin het
hoofd van dezeakte vermeld. - Na zakelijke opgavevan de inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de
comparantheeft dezeverklaard van de inhoud van deze akte te hebbenkennis
genomenen op volledige voorlezing geenprijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperktevoorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.
VolgÍ ondertekening.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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