
 

 

STATUTEN WIJZIGING 
 
LEESWIJZER 
1. Per artikel / subartikel geven wij in hoofdletters aan wat we hebben 

besloten: WIJZIGEN, SCHRAPPEN of INFO NOTARIS.  
2. De te wijzigen of te schrappen tekstdelen zijn cursief en vet 

weergegeven. 
3. Bij de artikelen die niet hoeven te worden gewijzigd, is dat als 

zodanig vermeld. 
4. Notaris vragen statuten verder aan te passen aan meer hedendaags 

Nederlands. Zie bijv. woorden als “dient”, “geschieden”, “indien”. Tot 
zover. 

 
Inleiding: deze wordt nog aangepast aan o.a. datum, tijd en 
persoonsgegevens. 
 
 
Art 1, lid1, 2 en 4 ongewijzigd. 
 
Art 1, lid 3: WIJZIGEN De vereniging heeft primair een lokaal 
karakter. Het werkgebied omvat die gebieden waar onze leden zich 
verblijven. 
Persoonlijke aantekening: deze formulering is een geografische 
verwoording. Misschien kunnen we i.p.v. een geografische beschrijven 
kiezen voor het beschrijven van het gebied van onze 
verantwoordelijkheid. 
 
Echter, de verantwoordelijkheid van het bestuur omvat  alle leden, ook 
als ze zich elders bevinden. 
 
 
 
Art 2, lid 1: SCHRAPPEN “en/of geïnspireerd vanuit een christelijke 
visie”. 
 
Art 2, lid 1: WIJZIGEN “zijn/haar” vervangen door “de”. 
 
Art 2, lid 2, sublid a, c en e ongewijzigd. 
 
Art 2, lid 2, sublid c: INFO NOTARIS uitleg notaris van het begrip 
“ontzetting”. 
 



 

 

Art 2, lid 2, sublid b: WIJZIGEN “personeel” vervangen door 
“vrijwilligers”. 
 
Art 2, lid 2, sublid d: SCHRAPPEN 
 
Art 2, lid 3 en 4: ongewijzigd. 
 
Art 2, lid 5: WIJZIGEN “De vereniging beoogt niet het maken van 
winst, maar wel het behalen van een zo optimaal mogelijk resultaat 
bij het beheer van de uitstaande tegoeden met als doel het zo laag 
mogelijk houden van de kosten voor de leden”. 
 
 
 
Art 3, lid 1, 2, 3 en 4: ongewijzigd. 
 
 
 
Art 4: WIJZIGEN nummering “a t/m e” aanpassen naar “1 t/m 5”. 
 
Art 4: lid a, b, c en d (lid 1, 2, 3 en 4): ongewijzigd. 
 
Art 4: lid e (lid 5): WIJZIGEN als het bestuur niet op de hoogte 
gesteld wordt van adreswijziging en/of als niet wordt voldaan aan 
financiële verplichting”, tenzij het lid binnen dertig dagen enz. 
 
 
 
Art 5, lid 1: WIJZIGEN Opzegging door het lid kan slechts “schriftelijk” 
…………… bij de “ledenadministratie van de vereniging”. 
 
Art 5, lid 2: INFO NOTARIS notaris vragen de inhoud van dit artikel 
eenvoudiger te beschrijven. 
 
 
 
Art 6, lid 1: WIJZIGEN/AANVULLEN Het bestuur deelt zijn besluit tot 
opzegging mede bij aangetekend schrijven, onder opgave van redenen, 
“indien het adres bij het bestuur bekend is”. 
 
Art 6, lid 2 en 3: ongewijzigd. 
 



 

 

 
 
Art 7, lid 1 en 2: ongewijzigd. 
 
 
Art 8, lid 1: SCHRAPPEN in de eerste zin “indien het lid het 
werkgebied verlaat”. 
Art 8, lid 2: INHOUD CONTROLEREN met wat hierover in de statuten 
van de Federatie wordt vermeld. 
 
 
 
Art 9, lid 1: WIJZIGEN. “Het bestuur bestaat uit tenminste 3, bij 
voorkeur uit 5 leden. De Algemene Vergadering bepaalt het aantal 
bestuursleden.  
 
Art 9, lid 1: WIJZIGEN: De bestuursleden worden benoemd door de 
Algemene Vergadering voor een periode van 3 jaar.  
 
Art 9, lid 1: WIJZIGEN: Alleen leden zonder commercieel belang, met 
betrekking tot de doelstelling van de vereniging, kunnen tot 
bestuurslid worden benoemd. 
 
Art 9, lid 2: SCHRAPPEN “welke zo mogelijk twee namen dient te 
bevatten voor iedere te vervullen plaats. 
 
Art 9, lid 3: WIJZIGEN “zeventigjarige” in “tachtigjarige”. 
 
Art 9, lid 4: ongewijzigd. 
 
 
 
Art 10, lid 1: WIJZIGEN Het is bevoegd betaalde vrijwilligers aan te 
stellen en daarvoor instructies vast te stellen. 
 
Art 10, lid 2: ongewijzigd. 
 
Art 10, lid 3: INFO NOTARIS notaris vragen naar wat handig en juist is. 
 
Art 10, lid 4: INFO NOTARIS notaris vragen naar wat handig en juist is. 
 
Art 10, lid 5: ongewijzigd. 



 

 

 
Art 10, lid 6: WIJZIGEN de hele tekst wijzigen in “Het bestuur delegeert 
de wijze van de uitvaart van de overledene naar het overleg tussen 
de familie van de overledene en de betrokken uitvaartverzorger. 
Persoonlijke aantekening: Ik vraag me af of dit in technische zin wel 
goed geformuleerd is. Delegeren = het overdragen van bevoegdheden.  
 
———————————————————————————————— 
 
Art 11, lid 1, 2 en 3: ongewijzigd. 
 
 
Art 12, lid 1: WIJZIGEN Ieder meerderjarig lid, enz. 
 
Art 12, lid 2: ongewijzigd. 
 
Art 12, lid 3: ongewijzigd. 
 
Art 12, lid 4: De oproepingen tot de Algemene Vergaderingen gebeuren 
schriftelijk m.b.v. de diverse gangbare communicatiemiddelen door 
het bestuur enz. 
SCHRAPPEN: “Het bestuur is bevoegd”, enz ……. t/m “moeten 
worden vermeld.” 
 
Art 12, lid 5: SCHRAPPEN “bij advertentie in één of meer plaatselijke 
bladen” . 
WIJZIGEN ……… zullen de de verzoekers het recht hebben zelf, via 
convocaties en/of andere communicatiemiddelen. 
 
Art 12, lid 6: ;ongewijzigd. 
 
 
 
 
 
Art 13, lid 1: ongewijzigd. 
 
Art 13, lid 2: INFO NOTARIS over “het voorrecht van 
boedelbeschrijving”. 
 
Art 13, lid 3: WIJZIGEN nieuwe leden, vanaf de leeftijd van 18 jaar. 
(SCHRAPPEN “hebben bereikt”). 



 

 

 
Art 13, lid 4, 5 en 6: ongewijzigd. 
 
 
Art 14, lid 1 t/m 5: SCHRAPPEN 
 
 
Art 15: ongewijzigd. 
 
 
Art 16, lid 1 en 2: ongewijzigd. 
 
 
Art 17, lid 1 t/m 5: ongewijzigd 
Art 17, lid 1: INFO NOTARIS over “gewone” vs “volstrekte” meerderheid. 
Art 17, lid 5: INFO NOTARIS over “tweede vrije stemming”. 
 
 
Art 18: ongewijzigd. 
 
 
Art 19, lid 1 t/m 3: ongewijzigd. 
 
 
Art 20, lid 1: ongewijzigd. 
 
Art 20, lid 2: WIJZIGEN/AANVULLEN achter “twee/derde van de leden 
aanwezig is: fysiek, danwel met behulp van moderne 
communicatiemiddelen. 
 
Art 20, lid 3: ongewijzigd. 
 
Art 20, lid 4: WIJZIGEN / AANVULLEN achter “vereffenaars”,, met een 
professionele financiële achtergrond. 
 
Art 20, lid 6: INFO / OVERLEG FEDERATIE over “De bestemming moet 
geschieden zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de 
vereniging.” 
 
Art 20, lid 7: ongewijzigd. 
 
Art 21: ongewijzigd. 


