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STATUTENWIJZIG I NG STI CHTI NG

Heden, achtentwintig november tweeduizend veertien,--------verscheen voor mij mr. Johannes Paulus Alexander Wortelboer, notaris te Bedum: -------de heer dr. Frits Pleiter, geboren te Groningen op drie mei negentienhonderd
tweeEnveertig, paspoort nummer NYC6D6824, afgegeven te Groningen op eenentwintig -

juni tweeduizend tien, wonende te 9738 AA Noorderhoogebrug, gemeente Groningen, ---

v-\,

Groningerweg 9, gehuwd; ----ten deze volgens zijn verklaring handelende secetaris van het bestuur van na de te ------Groningen gevestigde stichting: Stichting Groninger Natuurwetenschappelijke ----------Excursievereniging, welke stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40023451

-

dat het bestuur van gemelde stichting in zijn vergadering van achttien november ---tweeduizend veertien, waarvan blijkt uit twee onderhandse documenten, die aan deze
akte zullen worden gehecht, in verband met het verkrijgen van de zogenaamde ANBIstatuten heeft besloten artikel 12lid2 van de statuten te wijzigen en wel zodanig -dat deze voortaan luidt: ----Eventueel batig saldo moet worden aangewend ten behoeve van een algemeen nut -beogende instel ling met een gelijksoortige doelstelling. --------dat blijkens gemelde notulen hij, comparant, is gemachtigd tot het effectueren van -deze statutenwijziging
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparant de statuten van
gemelde stichting dienovereenkomstig te wijzigen, zodat deze voortaan luiden als --volgt:
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
De stichting draagt de naam: stichting Groninger Natuurwetenschappelijke ------------Excursievereniging en is gevestigd te Groningen.-

-

-

-

art

D0EL-----Artikel 2.
De stichting heeft ten doel de ontwikkeling en kennis te bevorderen van de studenten der
Rijksuniversiteit Groningen, in het bijzonder de studenten van de Faculteit der Wiskunde -

en Natu urwetenschappen. -------Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van vergaderingen, alsmede door het ----bevorderen en ondersteunen van excursies en studiereizen die niet tot het reguliere -----onderwijsprog ramma behoren. ---

rffi
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Destichting beoogt noch een onderneming te drijven, noch winst te maken.
BESTUUR--

Artikel

1.

2.
3.
4.
5.
v

3.

Het bestuurvan de stichting bestaat uit een door hemzelf te bepalen aantal van
ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
Het bestuurvoorziet zelf zo spoedig mogelijk in vacatures in zijn midden, waarbij er
naar gestreefd dient te worden dat tenminste een bestuurslid als student verbonden
is aan de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Rijksuniversiteit
-Groningen.
Een bestuurslid

wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Het bestuur voorziet zelf zo spoedig mogelijk in vacatures in zijn midden.___
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door periodiek aftreden, bedanken,
overl ijden of onder curatelestell ing.-----De bestuursleden blijven in functie totdat hun opvolge rs zijn benoemd.
Het bestuur kiest, indien en voorzover het aantal bestuursleden zulks toelaat, uit
zijn
midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, hierna te noemen:
het dagelijks bestuur. De functie van secretaris en penningmeester kan in 66n persoon

---

verenigd zi)n.------lndien het bestuur niet voltallig is vorm(t)(en) de in functie zijnde(n) het bestuur.
---Artikel 4.
Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee of meer bestuursleden dit
---wenselijk acht(en), met dien verstande dat telkenjare voor denendertig maart de
jaarvergadering moet worden gehouden, waarin onder meer
de jaarrekening -------betreffende het afgelopen boekjaar en hetjaarverslag betreffende datjaar ian de
--orde komen
Voorts moet telkenjare voor een december een vergadering worden gehouden waarin
de begroting voor het volgend e jaar wordt behandeld.
De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk. De termijn
van
oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, die van oproeping en die van vergadering
niet meegerekend. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen-vermeld. De vergaderingen worden gepresideerd door de voorzitter of bij diens
ontstentenis of
afwezigheid doorzijn plaatsvervanger, met dien verstande dat ingeval van ook diens
ontstentenis of afwezigheid de vergadering zelf in haar leiding voorziet.
Elk lid van het bestuur heeft edn stem.-----Artikel 5.
Alle besluiten worden, voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, genomen
met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.
0ver zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. 0f een stemming
-personen of zaken betreft wordt uitgemaakt door de voorzitter der vergadering.-----Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn r,i.r*orp.n.
---lndien bij stemming over personen bij eerste stemming niemand de volstrekte ------meerderheid heeft behaald, heeft herstemming plaats tussen die twee personen die
de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Hij die alsdan de meeste stemmen op
zich verenigt is gekozen. lndien bij deze herstemming de stemmen staken, beslist het
Iot. Indien en voorzover, doordat twee of meer personen een gelijk aantal stemmen
op

6.

1.

2-

3.

4.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

zich verenigden, niet vast mocht staan welke personen voor herstemming in
--______
aanmerking komen, zal bij een tussenstemming tussen hen die eenzelfde aantal
----stemmen op zich verenigden, met volstrekte meerderheid van stemmen worden *---uitgemaakt wie van hen voor de herstemming in aanmerking komt of komen.
lndien en voorzover bij deze tussenstemming, doordat wedeiom twee of meer
------personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, niet het vereiste aantal personen
voor
de herstemming is aangewezen, zal tussen hen op wie dat gelijk aantal stemmen
is -uitgebracht het lot beslissen.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen, ter beoordeling van de voorzitter der ------desbetreffende vergadering, worden geacht niet te zijn uitgebracht. -----Besluitvorming door het bestuur kan ook op andere wijze geschieden dan door het
-houden van een vergadering, met dien verstande dat geen besluit zal worden geacht
te zijn genomen indien niet alle Ieden van het bestuur zich schriftelijk v66r het
-----voorstel hebben uiigesproken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.
Een besluit tot benoeming kan ook bij acclamatie worden genomen.--

VERTEGENWOORDIGING

Artikel

1-

6.

stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:-----het bestuur; ---------twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten als bedoeld in artikel 291
lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
MIDDELEN; BOEKJMR EN BEHEER DER MTDDELEN ----__
Artikel 7.
De middelen der stichting bestaan uit: ------1.
schenkingen, erfstellingen en legaten;

2.

De

a.
b.

a.
b.
c.

subsidies;

alle andere wettige middelen.
Het bestuur kan onder in het huishoudelijk reglementvast te stellen voorwaarden
--begunstigers aannemen
Artikel 8.
Van de vermogenstoestand der stichting en al hetgeen verder haar financiEn betreft
wordt
boekgehouden op zodanige wijze dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen
-van de stichting kunnen worden gekend.
Artikel 9.
Het boekjaar der stichting loopt van 6en januari tot en met eenendertig december.--De penningmeester maakt telkenjare voor 6en maart een rekenin gr^n1iin
beheer --over het afgelopen boekjaar en een schriftelijk verslag over de financiEle positie van
de stichting. De secretaris maakt voor genoemde datum een jaarverslag.-----ln de in artikel 4lid 1 bedoelde jaarvergadering stelt het besiuur de re[ening vast.
-*-

2.

1.
2.
3.

Goedkeuringderrekeningdoorhetbestuurstrekttotdechargevande
penningmeester voor zijn handelingen gedurende het boekjaar waarop
de stukken --betrekkinghebben,VoorzoVerdiehandelingenuitdestukkenblijken.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel

10.

Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen hetwelk geen bepalingen mag
bevatten die in strijd zijn met de statuten
STATUTENWIJZIGING--_

Artikel 1 1.
ln de statuten kan slechts wijziging worden aangebracht krachtens een daartoe ----strekkend besluitvan het bestuur, genomen met ten minste twee/derde deel van de stemmen die kunnen worden uitgebracht indien alle bestuursleden aanwezig zi1n.---lndien niet zoveel bestuursleden ter vergadering aanwezig zi)n, dat het in de vorige
alinea bedoelde aantal stemmen kan worden uitgebracht, wordt een tweede
vergadering gehouden binnen dertig dagen doch niet eerder dan zeven dagen na de -

1.

eerste vergadering

2.

ln deze tweede vergadering kan ongeacht het aantar aanwezigen tot ------statutenwijziging worden besloten mits met ten minste twee/derde van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen.
Wijzigingen in de statuten worden van kracht nadat zij bij notariEle akte zijn
geconstateerd. --------

ONTBINDING

--

---------

Artikel 12.

1.

2.
sLoT

tot ontbinding geldt hetgeen in artikel 11 lid i is bepaald voor een besluit tot
--------:-De liquidatie geschiedt in geval van ontbinding door het bestuur
Eventueel batig saldo moet worden aangewend ten behoeve van een algemeen nut -beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling. ---------

Voor een besluit

statutenwijziging.

------

Waarvan akte is verleden te Bedum op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken
comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe
bestemde docu ment vastgesteld
De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. --------De verschenen persoon heeft verklaard tijdig v66r het verlijden van de inhoud van de akte
te hebben kennis genomen, met de inhoud daarvan in te stemmen en is door mij, notaris,
gewezen op de gevolgen die voor hem uit de inhoud van deze akte voortvloeien.
De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te -stellen, waarna de akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, is -----

ondertekend. --------(Volgt ondertekening)
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