
STATUTENWIJZIGING VERENIGING 

Op zestien april 

tweeduizend dertien, verschijnt voor mij, 

mr. Philippe Huib Ferdinand König, notaris te Rotterdam: 

mevrouw Samantha Bozuwa-Eagles, werkzaam bij het kantoor Houthoff Buruma in 

de vestiging te (3013 AL) Rotterdam, Weena 355, geboren te Cuckfield (Verenigd 

Koninkrijk) op acht november negentienhonderd zesenzeventig. 

OVERWEGINGEN 

De comparant neemt in aanmerking: 

A. Laatste statuten 

De statuten van Nederlands Valkeniersverbond "Adriaan Mollen", een 

vereniging naar Nededands recht, met volledige rechtsbevoegdheid, geves

tigd te Valkenswaard en kantoorhoudende te (2548 NN) 's-Gravenhage, Mei

erijlaan 30, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40445863, 

zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op negen januari negentienhonderd negentig 

verleden voor mr. H. de Cock, destijds notaris te Doorn. 

B. Besluit tot statutenwijziging 

De algemene ledenvergadenng heeft op dertien apnl tweeduizend dertien be

sloten om de statuten van de vereniging geheel gewijzigd vast te stellen. 

C. Machtiging 

De algemene vergadering van de vereniging heeft bovendien besloten om de 

comparant te machtigen deze akte van statutenwijziging te doen verlijden. — 

STATUTENWIJZIGING 

De comparant verklaart ter uitvoenng van voormelde besluit de statuten van de vere

niging geheel gewijzigd vast te stellen als volgt: 

Artikel 1. Naam, zetel en duur 

1.1. De vereniging draagt de naam: Nederlands Valkeniersverbond "Adriaan 

Mollen". 

a. Zij is gevestigd te Valkenswaard en zij is opgericht op dertig december 

negentienhonderd achtendertig. 

b. Zij is thans aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Artikel 2. Doel 

2.1. De vereniging stelt zich ten doel het behoud en de beoefening van het 

vluchtbedrijf en de bescherming van roofvogels, alles in de meest ruime zin 

van het woord. 

Artikel 3. Middelen 

3.1. De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door: —-

a. de beoefening van het vluchtbedrijf; 

b. de studie en overdracht van kennis van en voor het vluchtbedrijf en haar 

historie; 
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c. de bescherming, onder meer door middel van revalidatie, en de studie 

van roofvogels; 

d. het uitgeven of ondersteunen van geschriften of bladen, waarvan de 

strekking met het in artikel 2 omschreven doel overeenstemt; 

e. alle andere wettige middelen die aan het doel bevordedijk kunnen zijn, al 

het voorgaande in de ruimste zin van het woord. 

Artikel 4. Verenigingsjaar 

4.1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

Artikel 5. Leden 

5.1. a. De vereniging kent ereleden en gewone leden. Onder het begrip "leden" 

worden in deze statuten ereleden en gewone leden verstaan, tenzij uit 

de context anders blijkt. Naast leden kent de vereniging jeugdleden en 

donateurs. 

Leden hebben stemrecht, tenzij zij geschorst zijn, in welk geval hun 

stemrecht is opgeschort. 

b. Ereleden zijn zij, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor 

de vereniging of voor het doel van de vereniging. Benoeming van erele

den geschiedt op schriftelijk voorstel van het bestuur door de algemene 

ledenvergadering met drievierde van de uitgebrachte stemmen. Onder 

"schriftelijk" wordt in alle voorkomende gevallen in deze statuten ver

staan bij brief, telefax of e-mail of bij boodschap die via een ander gang

baar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden 

ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid 

kan worden vastgesteld. Het voorstel tot benoeming vermeldt dat het om 

een benoeming tot erelid gaat en beschrijft de buitengewone verdiensten 

van de kandidaat. Ook niet leden kunnen tot erelid worden benoemd. 

Bestuursleden van de vereniging zijn niet tot erelid benoembaar. Het 

erelidmaatschap kan op schriftelijk voorstel van het bestuur aan een ere

lid ontnomen worden indien het erelid danwel zichzelf door persoonlijk 

handelen of nalaten in diskrediet brengt danwel in het openbaar de vere

niging in ernstige vedegenheid of diskrediet brengt. Het besluit wordt ge

nomen door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van 

drievierde van de uitgebrachte stemmen. 

c. Gewone leden zijn natuurlijke personen van ten minste achttien jaren en 

rechtspersonen, die door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn 

toegelaten. Degenen, die zich actief willen bezighouden met het beoefe

nen van de jacht als bedoeld in artikel 3.1.a, zullen zich in het bezit die

nen te stellen van de wettelijke voorgeschreven valkeniersakte conform 

de wettelijke eisen zoals gesteld door de minister. Zij genieten daarbij de 

steun van de vereniging. 

^ d. Over de toelating van gewone leden beslist de algemene ledenvergade-
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O) 
<o 
O 
co 
o> 
O 
O 
O 
CM 
co 



- 3 -

h 
meerderheid van dnevierde van de uitgebrachte stemmen benodigd. 

e. Jeugdleden zijn zij die de leeftijd van achttien jaren nog niet bereikt heb

ben en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. 

f. Donateurs zijn natuudijke personen en rechtspersonen die het doel van 

de vereniging wensen te bevorderen door een jaarlijkse bijdrage of een 

donatie ineens, vastgesteld bij huishoudelijk reglement. 

Artikel 6. Rechten van de leden 

6.1. a. De leden benoemen het bestuur, beslissen over de benoeming van ere

leden en beslissen over de toelating van gewone leden. 

b. De leden worden ten minste eenmaal per jaar in vergadering bijeenge

roepen. 

c. De leden stellen in een algemene ledenvergadering de statuten en het 

huishoudelijk reglement vast en eveneens de wijzigingen daarvan. 
Artikel 7. Contributie 

7.1. Gewone leden betalen jaarlijks een contnbutie als door de algemene leden

vergadenng zal worden bepaald. Jeugdleden betalen jaadijks een contnbutie 

zoals bepaald in het huishoudelijk reglement. De contributie is bij vooruitbeta

ling verschuldigd. 

Artikel 8. Einde lidmaatschap 

8.1. Het lidmaatschap eindigt door: 

a. ovedijden (danwei bij een rechtspersoon omdat zij ophoudt te bestaan); -

b. opzegging door het lid; 

c. opzegging namens de vereniging; 

d. ontzetting uit het lidmaatschap. 

De beëindiging van het lidmaatschap bedoeld onder b en c, zal nader worden 

beschreven in het huishoudelijk reglement. Ontzetting kan geschieden door 

het bestuur, in die gevallen waann het lid handelt in strijd met de statuten, re

glementen, gedragsregels of besluiten van de vereniging of de vereniging op 

onredelijke wijze benadeelt, danwel de valkerij schade berokkent. Tegen ont

zetting staat beroep bij de algemene ledenvergadenng open, hetwelk binnen 

één maand na kennisgeving van het besluit dient te worden gedaan. Gedu

rende de beroepstermijn is het lid geschorst. De algemene vergadering kan 

het besluit tot ontzetting bekrachtigen met een meerderheid van dnevierde 

van de uitgebrachte geldige stemmen. 

Artikel 9. De algemene ledenvergadering 

9.1. a. De algemene ledenvergadering komt ten minste eenmaal per jaar bijeen 

en wordt zo mogelijk voor één mei gehouden. Elke vergadering dient 

minstens drie weken tevoren schriftelijk ter kennis van de leden te wor

den gebracht. Deze kennisgeving dient vergezeld te gaan van een agen

da waarop de ter vergadenng te behandelen punten zijn vermeld. In de 

I agenda worden opgenomen de namen en adressen van hen die als lid 
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tot uiterlijk tien dagen voor de vastgestelde datum van de vergadering 

schnfteiijk bij de secretaris worden ingediend. Hierbij geldt de datum van 

het poststempel als datum van indiening. Indien de gewenste toevoegin

gen worden gedragen door ten minste vijf (5) leden voegt het bestuur 

deze punten toe aan de agenda, en stelt de secretaris de leden uitedijk 

acht dagen voor de vastgestelde datum van de vergadering hiervan 

schriftelijk ter kennis. Omtrent punten die niet op de agenda zijn vermeld 

kan geen beslissing worden genomen. 

b. Een algemene ledenvergadering dient eveneens te worden gehouden 

indien hierom door ten minste vijftien leden schriftelijk wordt verzocht. In 

dit geval is het bestuur gehouden om de vergadenng binnen zes weken 

na ontvangst van bedoeld verzoek te doen piaatsvinden. 

Artikel 10. Het bestuur 

10.1. a. Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal vijf en ten hoogste 

zeven leden. 

b. Ter vervulling van vacatures in het bestuur kunnen kandidaten worden 

gesteld door het bestuur en door de ieden. Kandidaatstellingen door le

den dienen uitedijk tien dagen voor de vastgestelde datum van de ver

gadenng waann benoeming is geagendeerd, schriftelijk bij de secretans 

te worden ingediend. De secretans stelt de leden uitedijk acht dagen 

voor de vastgestelde datum van de vergadenng waann benoeming is 

geagendeerd, schriftelijk in kennis van kandidaatstellingen door leden. 

Hierbij geldt de datum van het poststempel als datum van indiening. De 

bestuursleden worden voor een termijn van vier jaren gekozen door de 

algemene ledenvergadenng. Zij zijn direct herkiesbaar. 

0 . De voorzitter en de secretans worden in functie gekozen door de alge

mene ledenvergadenng. De overige functies worden door het bestuur 

verdeeld. 

d. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadenng uit 

zijn functie ontheven worden, mits dit ondenwerp tevoren op de agenda 

is vermeld en dit besluit genomen wordt met een meerderheid van ten 

minste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen. 

e. Het bestuur heeft de algemene leiding van de vereniging. Het is, na 

voorafgaande toestemming van de algemene ledenvergadering, bevoegd 

tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of be

zwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten 

waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar ver

bindt, zich sterk maakt voor een derde of zich tot zekerheidstelling van 

een schuld van een derde verbindt. 

Het bestuur is verantwoording voor het gevoerde beleid schuldig aan de 

S algemene ledenvergadenng. 

I f. De voorzitter en secretans van het bestuur vertegenwoordigen gezamen-
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lijk de vereniging in en buiten rechte. Bij ontstentenis of belet kan het 

bestuur vervangers aanwijzen. 

g. Het bestuur vergadert zo dikwijls dit door de voorzitter dan wel door twee 

bestuursleden wenselijk wordt geoordeeld. r 

h. Alle stukken uitgaande van het bestuur worden getekend door de voor

zitter en/of secretaris of door een door het bestuur aan te wijzen ander 

lid van het bestuur. 

i. Het is bestuursleden niet toegestaan om bestuursfuncties te bekleden bij 

andere Nededandse valkeniersverenigingen. 

Art ike lU. Stemmingen 

11.1. Alle besluiten van de algemene ledenvergadering en het bestuur worden, 

behoudens wanneer het tegendeel uit de statuten of het huishoudelijk regle

ment blijkt, genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige 

stemmen, ongeacht het ter vergadenng aanwezige aantal leden. Het bestuur 

kan geen besluit nemen indien minder dan de helft van de bestuursleden 

aanwezig is. 

11.2. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken mondeling. 

Besluiten, ook over personen, kunnen zonder hoofdelijke stemming worden 

genomen, mits geen van de aanwezigen zich daartegen verzet. Besluiten van 

het bestuur kunnen schriftelijk worden genomen, mits alle in functie zijnde 

bestuursleden gelegenheid hebben gehad over het betreffende ondenwerp 

hun mening kenbaarte maken, 

11.3. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 

Artikel 12. Inkomsten 

12,1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit: 

a, contributies en donaties; 

b, subsidies en giften; 

c, legaten en erfstellingen; 

d, op andere wijze verkregen baten, 

Artikel 13. Rekening en verantwoording 

13.1. Door het bestuur wordt jaadijks binnen zeven maanden na afloop van het 

boekjaar in de algemene ledenvergadenng rekening en verantwoording afge

legd over het gevoerde financiële beheer. 

13.2. De algemene ledenvergadenng benoemt jaarlijks uit zijn midden een kas

commissie bestaande uit twee leden en één plaatsvervangend lid. 

13.3. Door het bestuur wordt jaadijks eveneens binnen zeven maanden na afloop 

van het boekjaar een begroting en een eenvoudig jaarplan ter goedkeunng 

voorgelegd aan de algemene ledenvergadenng. 

13.4. Goedkeunng van sub 1 bedoelde stukken strekt het bestuur tot décharge. — 

Artikel 14. Huishoudelijk reglement en gedragsregels 

5 14,1, Aangelegenheden waann de statuten niet voorzien, worden uitgewerkt in een 

g door de algemene ledenvergadering vast te stellen en zonodig te wijzigen 
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huishoudelijk reglement. Op dezelfde wijze worden vastgesteld casu quo ge

wijzigd de gedragsregels van de vereniging. 

14.2. De bepalingen van het huishoudelijk reglement en van de gedragsregels mo

gen niet in strijd zijn met de statuten. ~ 

14.3. In alle gevallen waarin de statuten en/of het huishoudelijk reglement casu quo 

de gedragsregels niet voorzien, beslist de algemene ledenvergadering. 

Artikel 15. Wijziging van de statuten — - -

15.1. Besluiten tot wijziging van de statuten kunnen worden genomen in een alge

mene ledenvergadering. 

Artikel 16. Ontbinding van de vereniging 

16.1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging wordt genomen op dezelfde wij

ze als een besluit tot wijziging van de statuten. 

16.2. In het geval van ontbinding is het bestuur met de liquidatie belast, tenzij de 

algemene ledenvergadenng anders beslist. 

16.3. De liquidatie zal geschieden met inachtneming van het bepaalde in artikel 23 

van boek 2 van het Burgedijk Wetboek. Het eventueel batig saldo van de 

vereffening en eventueel overgebleven bezittingen van de vereniging zullen 

na liquidatie een bestemming krijgen die in overeenstemming is met hetgeen 

in artikel 3 van de statuten is bepaald. 

SLOT 

De bij deze akte betrokken comparant is mij, notaris, bekend. 

WAARVAN AKTE 

wordt vededen te Rotterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld. -

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting 

daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te heb

ben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. 

Na beperkte voodezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en 

door mij, notaris, ondertekend. 

(getekend: S. Bozuwa-Eagles, Ph.H.F. König) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
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