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Huurdersbelangenveren iging Vesta Zoeterrneer

Geachte heer/mevrouw,

Onder toezending van eën aan de kantonrechter gericht verzoek, roep ik u op voor de mondelinge
behandeling van het verzoek op de terechtzitting van donderdag 24 november 2022 te i 1.30 uur.
Het verzoekschrift heeft betrekking op de ver"nistiging van het besluit. genomen door de vereniging van
eigenaren op 23 mei 2022.
De rechtbank heeft de verzoekende partij verzocht om het verzoekschrift en bijlagen digitaal aan u te
doen toekomen.

De zitting zal plaatsvinden op bovenstaand bezoekadres.

De behandelend kantonrechter is mr. N.F.H. van Eijk.
Het is mogelijk dat door onvoorziene omstandigheden een andero rechter de zaak behandelt.
U kunt, als u zeker wilt weten wie uw zaak behandelt, contact opnemen met de griffie en vragen of er
een wijziging heeft plaarsgevonden. hiatuurlijk kunt u dit ook voor de zitting aaÀ de bode vragen.

u wordt verzocht op de eitting aanwezig te zijn en deze Èproep mee lË nemËn.

De rechtbnnk vereoekt het bestuur van de Huurdershelangenvereniging zorg te dragen voor het
verspreiden van het Íngediende verzoekschrift en deze oproep (schriftelijk oi Oigitaal; onder de
leden van de vereniging,

Indien u zich tegen heï verzoek É-enst te verweren, verzoek ik u uw op schrift gesteide verwesr uiterliik
drie werkdagen yooï de bovenverrnelde zittingsdatum ter griffie van àit gsrecht in te dienen. Teyens
dient u een kopie rran lrw vemyaer aan uïr wederpartij te zenden.

Uw persoonsgegr:ven§ en - indièn van toepassing - die van uw cliënt worden voor ewer no{tig. tBn bahaevs van eën goede paocegvoering verwerH in
ëen rëgistràtiesy$toeÍïl vBn ds rschthank 0€n HaEgl_§1wE2

1

Indien egn lid van de verenigine niet inhoudeliik bii de procedure betrokken wilr ziin. is zi.in/haar komsr
ier.terechtzitting niot noodEirksliik.
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Hocgachtend,

De griffier

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom nieÍ ondertekend.

Behandeld door: J.C. Raaijmakers
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Aan: Sechtbank Den H*g, team kanton, afcleling gnffie' Betreft: Àanwaag verzoekschriftprocedure t*t"nË"nto.

EI§ENDE PARTIJ:

TEGEN'PARTff

ondergetekende, J'c' Brinckman eist dat de-stemr,ning gedaan op de vergadering van 23 mei2022' recht zai worden gertan" hetgeen betekent aat à'e"eis qaoor de vooraifier van de HBvzop de vergadering 'voorstel' g*t oàd;van ondergetekende en de 5l personen die mij van eenmachtiging hebben voorzien, plus de í3 p*rrorr*nti" À*_*rig waren op de vergadering envia de stembriefies ook voor mijn'voorstel hebben gestemd, tezamen 65 stemmenvertsgen\À/oordigend, tegenover 31 personen die op àe vefiadering aanwezig waren en tegenmijn 'voorstel hebben gestemd, intràud dat el een;*;d; meerderheid is ioor mijneis/voorstel, hetge*n betekent dat alle baten (dus ook dïe.,rag het fonds) na opheffing van de

;:j}Ï*,9#ifl'* 
moeten worden verdeeld *od*, de leden die daar *-Ë;; maken. (zie

IIet bestui§ van de Huurdersbeiangenvereniging vesta Zoetermeer (aÍgekart als HBVZ),Gevestigd te zoeterureer, kantoor Ëoudendeloiteinboslc te 27lsxB zoetermeer.

MOTIVÀTIE, BEIil/IJSVOERINO

Àrtikei 15, lid 4 van de statuten (productie 4) geeft aan dat een lid zijn stem kan latenuitbrengen door een schrifteliik glmachtigd an-der lid.
De statuten stellen gTn-lenerking*o *Í* aaatal machtigingen.
De wetgever stelt inArtiker 3g, ( boek z?) van het bd;;ri;k wetboek, iid 4, ook dat hetstemmen bij volmacht is toegestaan
De wetgever stelt hieraan ook geen ma:rjmym, tenzij de statuten anders aaogeven.E'e'a' bepaalt dus da| d.e door mrj aanseb.o§e1-ma"trigiogen (5I stuks) rechtsgeldig uljn.De genoemde machtigingen (in mijn bezit) zi.ln voorafoaÏno aan de vergadering door mijaangeboden qan het bestuur.
Het bestuur lewam tijdens dit gesprek met argumenten dat ik volgens de statuten nietgemachtigd zou mogen worden eil na overlelgen van de statgten dat ik niet meer dan Imachtiging zou mogen hebben.
Beide ilgumenten werden door mr:- ter plaatsl rveerlegd door het tonen van de statuten,waarop het bestuur er verder het z*:jgen toe deed.
Tijdens de vergadering stelt de voo#er {de heer v.d. Harst) onder prurt 5 (productie 3}(opheffing }#vz) l le alinea, dat ondergetekende sl machtigi"g*n:t;ft riL"g*rro*en eRvervolgens dat deze machtigingèn in ae tËuing bij het *t*Ài"e ;..d-";;"g*ïo*"o.
(producrie 3)
Zoals in de notulen staat te lezen, heeft een aanwezige hierop wel gereageerd, maar zowel devoorzitter als de vergadering heeft geen gebruik g.;*kt;; het recht om de geldigheid e*lof

w'/&-



toelating van de machtigingen in stemming te brengen. Beide hebben dus de rnachtigingen. toegelaten en geaccepteerd.

De voorzifter probeerde tijdens de vergadering continu mij te ondermijnen en
onduidelijkheden te scheppen over de iahoud van rnijn eism.b.t. de bestemming het saldo van
het fonds en van de b,at9n na het opheffen van de vereniging.
ondergetekende heeft dit echtervolkomenduidelijk g;*Irt en beschreven in zijnmaii va*22 mei aàn het bestuur, de dag voorafgaand aan oe vJrgadering. rproa""u.-riDe personen achter de sl machtiglngen staan ook vofiJdig achter het door
ondergetekende gestelde in de betreffende mail.

ondergetekende heeft op de avond direct na de vergadering een mail gestuurd naar hetbestuur. De inhoud spreekt voor uich" (productie 2f

Ik wacht met belangstelling uw react[e en eventuere wagen af_

Met vriendelijke groeten,
Joop Brinckman

Zoetermeer, / aqfu4-/a4 Ë,0 à&

Productie I

Y:i'"* mij aan het bestuur van de IIBVZ vanllmei voorafgaand aan de vergadering op 23mel.

Productie 2
Mail van mu aan het bestuur van de HBvz op 23 mei na afloop van de vergadering.

Productie 3

De (concept) notulen van de vergadering op ?3 rnei 2022.

Froductie 4
De statuten van de vereniging HBVZ

BIJLAGEN:



34-0§,3021 01:Í6 ',,,iqÍHÍ - ïsr"*'nrh Hn d8 \*'ri*er van de H$rz, bsefi rte veryed€riÍE op 2*&2082 ;í
i;

Joof

Yoorritter van de llBlflE, betrefr de vergaderins op Z3-§-Z0gg

2? mei2013 om 23:2S

{ -m-.'iÀ\-".t |lci i_

Ter attentie van de
1 bericht

Joop
Aan: Petr:a do HooS

Met groeten,
Joop Erinckrnan

ff,irÏ;'lff"?f#Ë#lffl de orde komen !: §eqrne van de baren,van de HBvz en het ronds.
re*rnóuËnoË;f ;;-ff ',ËïïHffi#ffi#Írï.ffi Hi;";r"#ïffi lfrtr"ïií*lonoeràLoe sraruren van de leVZgevenH;iïi; (aniket20.3)
HerzeÍrde artikerseeftooka;,Ë';;ffilÈ b."rfi;;s mas *d:n.s*qFven aan het bae sardo.i:lï*ïJf ::ï,ïTf,tr:ï;f X**"n:f ,*Ag,m}*r=,ïiËiËiiàïtibJ,l'nos. eoyo kans dar her op een *;i.rrrk ;"g*i"dàs",[ï"ut Ëffi:ï:i#"f,ffir",n,rïËfiry"#;ff Hrf§*ï.uit le voeren.

Ë[tXYifr'Í*1ffreg 
no$ niet bekend' omdat o-a- ínventaris on beztting'n van de vercni,siqs nog zu*en rncerenHiersmbent dient het Bfyg een inventarislijst op te stellen.Dit kan pas na í ianusri20ià,-;;;;bi,;ï fu *n RnancieeriaarmoëtwoÍden afsesroren.De inventianlsldst' opbre-ngsten *n 

"p,oiËiiàr"n verkopcn uii" ae difur* van tralair-àoàa en let satdo van het
toncls bepalen uÍteindefijÈhet barig -à0"Ë u.-*,*o"L [íiiïi"rrru*ring onoeioe reoen en zàr ook ter
[ïHHïr#§ïï#fl*"#i:ilï;] k." d;;Ëï;;;ïn*nà àÀ r;;J:ffi;[.rekende in íeder seva,u heeft als bestuur eerderaangeg*"n à"1 we nooit afle deernemers kunnen.bereaken, wegens gebrek aan gegevensen niet rneewerken van vestia i.r.ïr. o* prt"acywetg+ving. zo"iu,iiï u"n C, h*;à; r,L=flurtgu,ugo is dit Eeen enket
prnbleem,
Dit zal zeÍfs lelden tst

Í::ïl^r;ïrËil#i#" 
aanzienlijk bednas per lid dat zic*r kenbaar maakr om in aanmerking t" komen voor zijn

$H,;,ï'ffi'§#r#J:l§'ffiïï#*Ëiïi;ïï,iffiHilH *", en hetgeen de sraruren op de eersre praaÍs
t'laburrilk kunnen tr 1t s§mmjngen praabvinden over andere voorcte*en.

Ë:ffim":m'#ïr'fgïrXtr#f"*Xï:f##trFJffi-ïoekoms{ise'huurdersberarlsenverenigins,
ffiHgrtrh 

uÍtgeslotei, u*d;td"u;öiàii;t 
",;ai*"'[àn'a**irrn/be§temmen aan esn nos niet besraand,

ffffiÍffi ï::'*ffi:,"H'xgË,*ï;ff l*Hïffi'#;§im#ffi ffi sxiffi ï,§hoefr 
aÍteÍegsen

op de. vergadering gaan we sernmen 
"ï;r. 

tuL Debngrijke zaken-

ff '5:#3f-;i,ff"ï"§J,ïX1g1.ËJ'ïi'ing"unïilbils*;Hovand€verenisins.

H§fi.*'Sï:Hffiïïl*ffi Im'#-ffiï*n de stemminsen gaars te raten vinden d.rn.v. srembrie{es. Her

Ë,iö:.Ë'3[ll-XïïËilïIJl;.tffi*.,"H"i# 
het hestuur te zo'sen voor srembrie{es sn pënnenrporoden.

De definitie van'rid'is in-uiLgeyaid;pËörï- een woning huurt van vestia.*.:qftq9-f rnaar e€n nasrri in net n,,r,rrr,.É.ruus een echSaar wat aanweeig ls, af Oan nlei met.kinderen,krijgt maar een stembrie{e-
:lllÏÏjlÍ.r*en andere aanwàzigen, i*lr'iànoolsd*; * Ë;.;;;db seen wonins huren yan vesria niet

ïot slot veaoek ik het besfuurdeze mail t'e prrnten en b,J de agenda te vCIegon die de kden ont,angen bij aankornst.

iffliÍH#iilffi"ïfffJ.Y.H|;ffiË * *t***i,,g inàie cei**tnmmins rmn het u,rs ouo re behanderen
Dat laatste is een hamerst,ll -11,ï.Ërïbr*c* zar daarniet tegen slemmen.Wet ben ik benieurard naarde uit"fà[Gn C*ëmortEes ln deze.
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?,3,OS'2022 21:59

l bericht

Joap
Aan: Petm de

Gmail - Terattentie van fiet basbruryan de llBlË i?
&

ij

L-;IT]fi:,,

Tei attentie van hst bestuur uan de FIEïIU

Joap

?3 rnei2022om?1:56

Aan het bmtrur van de Huurdersberangenvereniging vestia Zoetermeer,

Geacht hesrur,

Naaraanleiding van de vergedering die vandaag heefiplaaÍsgevonden en waarbij het hele besluurenondergetekende aanwezíg uraíen, àe*f n u Àst rrosende mee-

ondergetekende beschuld§t het beshrur van onbehoortiik bestuur en onrec*rtmatige handelingen en bestuiten tijdensdeze vergadering.

ondergetekende baschuÍdlgt het bestuur van het ontnernen van de yc!.rsn yan mij ats lid om eonder inmenging vanhet bestuur' via de voorzitt* een'*ÀÉ i*'a*n, mnoeiJai Àïgrz*eqgaar op ailerrei manaËren probeerr invroedop uit te oefenen en er andere aaken bij r* uuti*ilJ;Ë;iËË Àken hebhn met mijn voorstet.

3,ffiëffiffitrHffiisffiHffiffi[;:*o- ab ik rnijn voorsbr aan het uinegsen/bdicrrren was, mijn

ijjffil'"tegen hetrechtom een trotffi'Loo*n en de lËden daarzonderverdermmmentaaroverte raten

Ï;;irffirÏffi-t:ffi'f:t is onrecfrfnatis en dui'rleliik een posing mijn voorsrer re bekriliseren, rian wel in een
De geluidsopnarne zal moeten aantonen of miin boscfruldiging+n juist of onjuist zijn.

ondergetekende beschurd§t het besfuur onrechtmarig een aantar machtigingen te negeren en dsze niet arsrechfrnatige stom te acceptoren.

ondergetekende beschuldígrt het besfuur de sfem!'r-re{es m.b.t. miin voorshl na invu[ing door al de aanwezigenterzijde te sctruiven en te beeiarnpden ars niet rechtmàfig u*io* st*mming.

het hasàrur heeft onderget*keruCe als lid zijn rechten ontrornen an via
de vergadering.

en nietingegrBpen, waardoorzij mede schuldig ziJn.

ïegen het einde van de vergadering ben ik fosiek bedreigd door de rnan die met de micro&on die naar de leden gingals die wat wilda inbrengen, voor zover ik weet was dit dó heer Ralan, heseen ir oox tràb gemEtd aan de persoon diede nolulen opgemaakl.met het rrerzoek dit op te netnen in ae rrctlÈn. Fbispreken **no ,ii doordeze persoononmogeliJk gemaa§ door intimiderend en zeer asressief zich te uiten en te stellen dat hij m1; er uit zou zetten.

rffiffirÍ*H,fiffiffí.ffiÏ* sevraasd uranneer de notulen beschikbaar zfin en ze saf aan dar dil niet op
Aan deze peÍ§oon heb ik ook aangegeven dat ik eis dat de geluidsopname van de vergadering bewaard moet blijveni.v.m. bewijsvoering.
lk wls erop dat het wissen van deze opname in het kader van mijn aantijgingen een sHrechtelijke handelíng is.
onderbouwing en verder te ondememen stappen zullen volgen na overleg en via m{rr aduocaalvia rnijn advocaat zal ik ook eisen dat het bedtuur zar woroeï go"Àrot g*durenda het lopemte onderzoek.
Met vriëndotijke groeten,
Joop Brinckman

httrs#mfiil'soogile'6orÍt/maí/u/o'?ikd6§Eed78bd&vrew=pt&serch§a{&psfÍ[llhi{*=fireact-a%3Ar353226g300775g9320gtuimpkmsg*%3Ar3347
1t1
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Huurders Belangenvereniging Vestia Zoetermeer
Fonteinbos lC
2715Xr- Zoetermeer

ZoetemreqÍ,

Datum:
Locatie:

Aanwezig:

Verder aanwezig
Aanvang.

23 mei2022
. .,, , . {voorheenlndeDrie
Hooibargen), ZegwaartseweE g1, 272g pA Zoetermeer
de heer C. van der Harst {voorzitter}, de heerA.W. Vrolijk
{vice-vooreitter}, de heer R. Ram (penningmeesteri, de heer
H. van der \fiegte, de heer L. Ralan en p. de Hoog (notulist)
39 leden
17.00 uur

Í. Opsning
ln verband met de inschrijvingen in de har begint de vergadering om .!7.Í0 

uur_De heer Van der Harst heet iedereen van harte wellcom.

2. Mededel[ngen.
De vergadering wordt opgenomen voor de notulen. verzoek om de telefoon uit oí op zacht tezetten"

3. {Concept} jaarver:slagen Z0ig, 2020 en 201.1
De (concept) jaarverslagen 2019, 2020 en2a2l ziinbij deAlgemene Ledenvergadering van25 april bÍijven liggen- lnhoudeliik waren er geen andere opmed<ingen dan in het verslag vandeze vergadering staan verrneld. De heer Brinckman had een aantalvragen m-b.t. deÍlnanciën' Deze zijn met de penningmeester besproken. ook de kascomÀissies zilnbekeken en akkoord bevonden.
Formeel wordt nu gevràagd de verslagen goed te keuren. vanuit de zaal zijn er geen
beavaren en de (concept) jaarverslagen 201g, 2020 en 2Q21 ztlnhierbij goedgekeurd. Deheer Brinckmen wordt bedankt voor zijn bijdrage.

4' (Goneept) noturen Agemene Ledenvergadering zs april zgz|
De heer van der Harst had begrepen dat de heer BrinckÍnan aen psar opmerkingen over hetverslag heefr' De heer Brinckman geeft aan dat dit niet meer van helang is. vanuit de andereleden zijn er ook geèn op- of aanmerkingen en de (concept) notulen van de AlgemeneLedenvergadering van 23 aprilË0ZZ zgn nierAil Ous goedgekeurd"

5. ophefÍing HBVZ
voordat wordt overgaan tot het agendapunt opheffrng vereniging HB\rz geeft de voorzitteraan wat bij de vorige vergadering van de AÍgernene Ledenvergadering besproken is.Watdoen we met de Eelden van hetfonds van de I_IBVZ?



§
k

ln de Algemene Ledenvergadering van 25 april is o.a. aangëgeven:
- doneren aaít sen goed doel, of
- overhevelen naar de nieuwe corporatie met dezelfde doelstelling.

De heer Brinekrnan heeft toen ook een voorslel gedaan nl. de resterende gelden uit te keren

iii!? leden {gelden zijn bijeengebracht door ca. 6000 huurders en bedraagt nu ca. EUR
4§.000,00)- Een sympathieke gedachte maar wel met een aantal problemen geeft de heer
Van der Harst geeft aan^ Je komt uit op een bedrag onder de EUR 7,00 per hirurder. De
kosten zijn dan nog niet meegeÍromen.
De heer Brinckman heeft nu een ander voorstel en de heer Van der Harst vraagt hem deee
aan de leden voor te leggen.
De heer Brinckman. Geefi inderdaad aan dat bedrag per huurder laag is maar dat bedrag
van EUR 45.000,00 nog niet zeker is omdat er nog vereffening plaats moet vinden.
Adressen ziin ook niet voorhanden" Zijn voorstel is om advertentie te plaatsen In het
Streekblad of Staatscourant met oproep aan huurders Zoetermeër om zichzelf te melden
iaanspraak maken) voor het batig saldo met vermelding van tijdspad van bijv. 2 maanden.
Actie voor huurders zelf:
- brief sturen naar bestuur waaÖij men aangeeft aanspraak te willen maken. Aanleveren:
kopie van huurcontract, bankafschrift van betalíng van huur.
Het bedrag zou EUR 10,00 kunnen zijn maar ook meer. De baten moeten verdeeld worden
onder de leden, dat is wat de wet zegt.
De heer Brinckrnan heeft briefies voor stemming gemaakt.

Huurdersvraag.
lk ben tot mijn verbazing lid van een vereniging waar ik geen contributie voor betaal. Waaruit
bestaan de baten? Hoe zijn die tot stand gekomen?
De heer Van der l-larst. Se vereniging is begonnen met hefíen van contributie welke bij de
huur (de servicekosten) geïnd werd door Vestia. Aangezien Zoetermeer nog als enige over
een vereniging beschikte heeft vestia besloten hiennee te stoppen.
Ëen vereniging heeft een ledenadrninistratie maar votgens de nieuwe wet, de AVG, kunnen
wij wel de adressen ontvangen màar niet de bijbehorende namen.
Er komt een nieuwe corporatie met een nieuwe huurdersvereniging. De gelden kunnen
overgeheveld worden naar de nieuwe vorm, ook naar een stichting-
De heer Brinckman: Twijfelt er aan of de gelden in de tussentijd neergezet kunnen worden
en toegekend kunnen wcrden aan een toekomstig rechtspersoon. Hij heefr dit echter nog
niet uit kunnen zoeken. Een stichting heeft geen leden en hoeft geen financiële
verantwoording af te Ieggen- De leden hebben dan ook geen zeggensehap meer over het
fonds.
De heer C' van der Harsk Een financieeljaarverslag is verplicht en wordt gecantroleerd.
Gelden moeten geoormerkt worden.
Het huidige fonds kent ook een bestuur (cornmissie). Het voorstelvan het bestuur van de
HBVZ is om het fonds te behouden en de geoormerkte gelden in te blijven zetten voor de
huurders van de nieuwe huurdersorganisatie van de nieuwe woningcorporatie" Dat is het
tegenvoorstel.

Huurderswaag-
Was niet bekend dat de gelden gebruikt konden worden voor activiteiten zoats bijv. BBe



t
enz. Vraagt naar beschikbaarheid voor gelden voor haar appartementencomplex. Veel
bewoners kunnen geen gebruik rnaken van binnentuin, banken zijn niet te gebruiken. Vraagt
naar beschikbaarheid voor tafelslstoelen. Aangegeven wordt dat men een aanvraag kan
indienen bij het Fonds HBVZ.

Huurdersvraag.
Leny cohen. Heeft aanvraag ingediend voor potje van Lief en Leed.
Een deel van het bedrag zou gekoppeld kunnen worden aan een cornplex voor actíviteiten"
Aangegeven wordt dat men een aanvÍaag kan indienen bij het Fsnds t-lBvz"

Huurdersvraag.
Ër wordt gesproken over 2 verschillende zaken, t.w. opheffen van de vereniging en het fonds
wat blijft bestaan en voor haar is niet helemaal duideÍijk wat de bedoeling nu pàcies is.
De heer Van der Harst geeft de navolgende verduideflfing
Fnnds is onderdeelvan de HBVZ en vermogen van de vereniging en heeft een eigen
commissie' Wordt straks besloten om de HBVZ op te heffen en een nieurre organisatie op tezetten dan bestaat het fonds nog steeds. Het voorstel van het bestuur van de HBVZ is orn
het doorte schuiven naar de volgende huurdersorganisatie met instandhouding van de
huidige doelstetting.

De heer Brinckman heeft een tegenvoorstel wat hieronder nogmaals wordt toegelicht.
De heer Brinckman. Het fonds behoort tot het kapitaal van de verenÍging. Zijn voorstel is ook
om de vereniging op te heffen, wat waarschijnlijk ook gaat gebeuren, daar is iedereen het
over eens en is geen discussie over. En het geldlvermCIgen {incl. gelden van het fonds) te
verdelen onder de leden d.m-v. de leden hiervoor zeff aànspraak É laten maken (n.a.v. te
plaatsen adrrertentie). Zie hiervoor zijn eerder genoemde voorstel.

Huurdersvraag.
F de Jong. Stelt, voor de voortgang van de vergadering, een hoofdelijke stemming voor op
de 2 voorstellen die er nu liggen"

De heer Brinckman wil dat zijn voorstel apart behandeld wordt en daarna behandeling van
de stembrie$es van het bestuur van de HB\ïZ- Dit laatste betreft de stemming vöor ophefiing
van de vereniging zelf.

De heer Van der Harst. Voor de bestemming van het fonds liggen er 2 voorstellen en de
leden hebben dus ook een keuze uit 2 voorstellen. Gevraagd wordt aan de zaal of iemand
(behoudens de heer BrÍnckman) het er niet mee eens is dat er een keuze uit de 2
voorstellen is, te weten:
Voorstel 1 van het bestuur.
Behouden van het fonds en beschikbaar komen voor de nieuwe huurdersorganisatie
conform de wettelijke eisen zoa{s dat allemaal staat.
Voorstel2 van de heer Brinckman
Zoals eerder hierboven vermeld. Een ingewikkelde operatie voor een heel laag bedrag.

De heer Brinckman blijft aangeven dat hij zijn voorstel als eerste behandeld wilzien.
De heer Van der Harst meldt de leden dat de heer Brinckman 50 mactrtigingen heeft
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meegenomen" Die worden dan in telting genomen in deze stemming. ln de zaalzijn
misschien geen 50 huurders aanwezig. Beiden hebben hier eerder al een
gedachtenwisseling over gehad. De heer Brinckrnan geeft aan zijn voorstel aan de
bewoners in zijn complex met 150 wonlngen te hebben voorgolegd en daarbij 50 stemmen
vóór zijn voorstel heeft opgehaald. Oe heer Brinckman vraagt orn stemming.

Huurdersvraag.
Als je een ledenvergadering organiseert dan mogen toch de aanwezige leden stemmen?
Antwoord: ln de statuten staat dat een lid iemand anders mag machtigen maar nu wordt er
door iemand orn machtigingen gevraagd. Dit laatste wordt door de heer Brinckman ontkent.

De heer Brinckman geefi aan dat de gemaehtigden huurders zijn uít het complex van de
heer Brinckman. Hij heeft voorgelegd dat er gestemd gaat worden över de bestemming van
de gelden van het fonds. VanuÍt de zaal wordt aangegeven dat deze huurders dan zelf naar
deze avond hadden moeten komen.

De heer Van der Harst vraagt aan de zaal of men het nodig víndt om oyer dit ondenverp te
gaan stemmen" Dít is het geval en de stembrie{es van de heer Brinckman worden
uitgedeeld.

Huurdersvraag
N.a.v. uitgedeelde stembriefie. Op stembiljet staat dat geld verdeeld kan worden onder leden
die zich rechtmatig en tijdig hebben gemeld. Hoe doe ik dat?
De heer Brinckman: Rechtmatig is dat je huurder van Vestia moet zijn. ïjdig melden houdt
in dat een brief naar het bestuur van de HBVZ gestuurd moet worden waarin aangegeven
wordt dat je er aanspraak op wilt maken.

Huurdersvraag.
Wie zijn er leden? Ben ik een lid en mijn vrouw ook?
U bent lid als u huurder bent en ingeschreven staat bij Vestia. Samen bent u 1 lid wordt
aang€geven.
Hij merkt op dat er huurders rnet z n tweeën ziin gekomen en ook beiden een stembriefje
hebben ontvangen.

De heer Van der Harst constateert dat er anonieme brieties zijn. De stembriefies worden
door de vice-voorzitter geteld. '

Huurdersvraag"
Begint te twijfulen oÍze in een kleuterklas zit of met volwassenen" Geklap.

De heer Van der Harst Het bestuur van de HBVZ zou de verwerking van het voorste! van de
heer Brinckman moeten regelen en hij adviseefi om dit als bestuur niet te hoeven doen maar
de heer Brinckman mag natuurlijk een voorstel doen waarbij de heer Brinckman inschat dat
er niet teveel leden gaan reageren en het bedrag per huurder dan hoger wordt.
De voorzitter stelt nogmaals voor fonds door te schuiven naar nieuwe organisatie. Reactie
zaal: geklap.



De heer Van der Harst. Heeft zijn best gedaan de heer Brinckman voldoende een podium te
geven maar er zijn bijna meer ongeldige dan geldige brie{es en stelt hoofdelijke stemming
vo0r.

Huurdersvraag-

ln de vorige Algemene Vergadering is hesproken om het aan goede doelen te geven. Dit
wordt nu niel genoemd.
De heer Van der Harst. Voorstel is nu om het fonds in stand te houden en door te schuiven
naar de nieuwe huurdersorganisatie.

Stemming (via hand.opsteken) :

Na hoofdelijke stemming komt duideliik naar voren dat de keuze is gevallen op het voorstel
van het bestuur.
De vergadering heeft nu besloten.

OphefÍing HB\fZ
Daarvoor was deze 2e vergadering noodzakelijk. De overgrote meerderheid heefr bij de 1e
vergadering aangegeven het met het bestuur eens te zijn dat er een nieuwe organisatie
komt die past bij de nieuwe corporatie en dat er met de huidige vereniging gestopt wordt-
De voorzitter vraagt om een hoofdelijke stemming voor opheftng. Meer danTs van de
aanwezigen geeft aan voor opheffing van de stichting te zijn. Van de 39 aanwezige stern-
gerechtigden zijn 4 tegen.
Na hoofdelijke sternming blijkt duidelijk dat men voor opheffing van de vereniging is.

F{ierbij is besloten dat de vereniging voor 1 januari 2023 wordt opgeheven.

6. Rondvraag.
Huurdersvraag.

Deze vereniging wordt nu opgeheven- Wanneer is de nieuwe vereniging er en met wie.
De heer Van der Harst. Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe organisatie met bijbehorende
vrijwilligers en bestuur welke in het najaar, voor 1 januari 2023 rond moat zijn-

7. Sluiting,
De heer Van der Harst bedankt iedereen voor ziin inbreng en bijdrage en wenst hen een
hele fijne avond.
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- bliJkens àen aan
seng$irs&n om
blliken (Blihg€).

AIffË §TATUTEilUUIJAGHG
HUURDHR§BÉLA]IIGEÍ{VERENIGI}.IG VË§ïIJA ZOETERTIIEER

HedGn, zerruntian juli tnreeduizend nagertien, rasrsutreen voor mii, mr Maarten Erik *--
Gtlbert Jsn §shih, notaÍis te Uoetermsër- - . , , 

"

de frer Machiel Quirijn Aba§, twrlrzaam tan kantore van mil, notads, an woonplaa6 *
kbzande aldaar, geboran te Amsterdam op vilfiien meinagmtlenhondemvieranbchtig"
DE wruchonen persoon verkkarde het wsonde: , '. I - ,, -,. , ,

lnlddlnq--',.-

deze akte te hschten volrnacht Ís de varsshenen p6rsooÍp--
mn de voorgenomen statutenriffilng bii notariËle akte te dmn *

handdend als

wrstaan sldgg
- Algamane Vergad*tngt

de VererÍging dat ti,ordt gewrmd door stemgerechtigde leden van

- 8eeÍuur:
het Bestuur van de

onhangen mits de identiteit mn de wrzender met afdoende zekerheid kan
worden vastgesteldi
§Íatuten;
de stialuten rran de Verefiiging;

da waarop de §tatuten betrekking
Va$ia;
de stichling: §tichtins Vestla, gevestigd te gemeante Rotterdem, kantoorhoudende

Ter van gemeld besluit rcrklaart de verschenen
ds van de Verenlging algeheelte wiffien ,tu rdgr,--



WatErmanweg 50 te 306? GG Rotterdam,lngeschreven in hat handelsregister-
onder nummsr 29034021

draagt de naam: Huurdersb€lergenveronrging VeEtla Zoetermee
afgekor* HBVZ.
De Vereniging is onderdeelvan de Landeliike Hlnlrdersraad Vostïa" De Huurdersraad-
troert hotoverhg rnet de leiding van Ve$ia.

De Vereniging heeft haar zatel in de gomeante Zoetermeer.

1 Het doel van de Vereniglng is lret behartigen lan da belarryen van huurders die in -
Zoetermeer een woning huren van VeE[a en hen te vertegemroordigen bij het-
overleg mat dE wrhuuder zoals bedoeH in de Wetop het oterleg huuËers
verhsurdel

f." De VerenigiÍ€ tracht dlt dcel ondenneer te bereiken door:. huurders db huren bij Vestia biJ zich aan te laten sluiten;
- huurders van Veetla hoogte ta houden wn het belsid van Vestia Ën*-*-*-------

v@rgonomen bdetdswiizigingen bij Vestia en het bebekken mn de huurders *.

bij haar standtrrnbËpaling hlsnvar naar Vestia;
- tet bundelen urn complexoverechriidende belangen van huurdero En hon-*_-"

daarbii te vertqenwoordigen naarVestia toe:
- structureel overlq r/oeren met Vestla en Vertia advisercn owr het belsld; **
- verkrtjgen vsn inforrnatie over ontnyikkelingm in de wlkshuisrresting die wor*

da Veranlging ran belang zijn, en-*-.-
- eBÍÏ huurdersorganisatie te ziin als bedoeld in artikel 'l lld 1 sub f van de Wet-

op hat 0rcdeg Huurders Varhuurdors
en voorts alda§ere te r/ËEícàten wat hiertoe bevonderlflk kan zijn

3" Onder cornplex wordt verctiaan een verzameling van trmoreanheden al dan
ondorgabractt in ean gebotnr zoals deze eenhoden door Veetia din vas§estold *
€n aargege\rsn met aon cornplexnuÍnÍnoÍ.

1. Leden ven de Verentglng kunnen zlin df die een wonlng in Zoetermrer huren bil*_
Vestia. Onder huurderc ziin made begrepen p€rson€fi die een woning
Zoetermeer met toesteÍnming van Vestia onderhuren.

2. Het Bsstuur hordt een registerrrÉsÍin de namen en adrassen vën alla laden zijn "**
opgenonen.

1. Het Bestuur basllst wnhent& toalating van leden
2. Éd nlet-toelating tot lid kan de tr[gemene VergaderirXg alsnog tot toelating

beslultsn.
Artlkol ?.
Eln4§, yap hPr fi dmaatschao.
1. l-let lldmaatschap vËn de Vereníging eindigt
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a. dmrde dood rran het lid;
b. dooropzaggingdoorhet
c. door opzegging doorde V*renlgirq.

Deze. kal geschied€n wannear-sen lid hesft opgrehorden aan ds varaisten**.
rtoor het lidrnaatscËup uj de staMen gesteH ie roldosn, ïvannaËr htl ulin-
verplicfulingmsgens da VerenlgirE niet nakomt, glàoot( ïyg6pë6r-
flefiJrenfiis t'an de VerenlginE nietgerrergd kan ryorden het fidÀaarchap te
laten wortdu

2.
3"

Desa kan sllesn wordan ultgecpmken wennÉarffin lH in strijd met de 

-
-sJatutgrrl, 

reglamenten of bsalultrn van da vwonslng hand€ít, of deiJ . .

- Varen§iry op onr*llJke wiiee benarle,slt.
OpzegglngdoordeVartnidtnggà*frbUtdoorhatBestuur. - - - .-
Opzegging rran het lidmsatschàÈ Ooor hËt lid of door de Varcnsíng kan sl6dïtË"**
geschledan tegry het eindE van ssn boekjaar en mst inachtneàin! tran àn i--
opzeggingstermfln van vlarr,yek€fi" 

- 

.

Echterkan hEt lidmaatectrap ln ledergevalworden baëindlgrd tegen hor Ëind van*
$t $efiaal va-Send op het bsekiaaiwaarin nrordt opgez&d. l
voorts kan het lldmaaGchap onmidder$jk urcrden ueeinoigoïndien mn de
Vemniging of mn hst lid mdelijtrerwiis riiet gewrgd tan ui6raen hert lirJmaatschap *
te hten voortduran. %

Ontretffrq uit het lÍdmaatsctrap geschledt door het B*rtuur. %
Van san besluít tot opzggrging lran het lirlmaatschap door dE Verensing op grond -
da! een lid ziln verpliclrtkrgen iegens do verensing' niet nakomt, et$otioàt:-"
redalljkenrils uan de Vereniging niet gerrcrgd fàn rvorggn het fiimsatsefiap t6 

-laten v?oÍtdurcn Bn ven een basluit tot ontzetting ult hEt Sldmaatrchap staàt de 
-bqtrokkerp binnsr aen maand na de ontrrangntrran de kennisgoving\ran het-

basluit baroep opan op de A§amene Vergadering.
Hlj.tvordt.daa$oe ten spoedigete schÍtfteliik mn het besluit met opgavs
redenèn ln kahnls geste8d.
Gedurende de baraetrtermiJn en hangede het bëroëp is het lirl gescfiorst, met -dlen verstarda awnwEldat het gesdrorste lid h€t rectit trsëfr zicÈin de Algemene
vergaderlng waarin het in dit lld badoelde bemep wurdt bshandeld, le : ,

d. door ontretti

5.

4.

o.

Ëen op:ogglng lnetrfid mEt het bepaaHr ln het voorgaarda lid, doat hst %
lidmaatschap eindlgen op het vroegst tosgdatgn tfid;ilp wfinnde op de

Esr lld kal riJ3 lHmaatmhap met onmiddefiifke ingaru opzegggn binnen ri,r*n **-
maand nadat henr ean Q$uIt ls f4"gqo*to totàmiotiingGn de verensiqg in *
een andere rechbvonn of tot fusie oÍ splltsing in de zin rlan-Titel 7 Eoek z - :-

Een lid kan voarts aJn lldmaatschap met onmiddelliike nqarE opzsggsn binnsn *
àén maand nadet hem een berluit, waarbil zÍin rectiten ajn ulp'e*tl& tmt zijn 

-§rFlichlinggn len opdchte rlan da Vereniging zijn rmrandard, bekóO b garcrden

H€t besluit Íe alsdan nhtop hsm rran tmpassing.
Een lld h niet bercegd dooropzeggirq van zijn-lHmaatsdrap een bsslu1, waarbij -
din geldal{ke rechten en wrplichtlngen ziin ggri,ijzigd, ta dJÍLcn spdchte irit ts. '
slultsn.

ï.
8.
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gsdaalÍ, bliifr het betrur nlettamin beroegd" Het beetuur is rrerplicfrt zo epoedlg -*
mogslik 1en dgentene vergadaing te beleggefi, waarln de rrootziening irite--
vacature(s) aan de onda ktrfiL

7. Het hestuur h bevoegd om p€ÍBonan die geen lid van de rrereniging ziJn, uit te 

-nodlgen om be*hursvsrgadertngen en andere rrergaderlrgen bfr te uorgÍt.-8. De leden van het bestuurkunnen een beloning krijgen rrmr hun wrkaamhedsn*
als bestuurder. Oe beloning kan niet hoger zijn dan het bedrag in hat reglemsfit_*
wstgatiEld. BssluuÍ§leden hebben recht op rergp6d6g rran de door han in de-
uitoaÍanirq van hun functh gnmaakte kosten.

1. Elke tfld is banemd, ltan te allen*
tijde onÈlagen of gesdrors
Een geuofid wordtdoor ean beslrdt tots-
ontslag, eird§t door het wrlocp van die tenniin.

Faglna 4 van 11

verantwoorden"'*-*** *-g. Wanneer het lidmaatschap in de lmp van een bo€lqaar eindigt, blijft desnietternin '*
delaarl$ksebijdragevuorhetgehealrrerschutdigd.- - *'. -" -,..*

Aíikel8. -

Jaarliiï+F blidraoen, VsrblntaFlssan,
1. [}e leden kunrpn worden gËhflJdon tot het betalsn van est Jaarlijksa bijrlrage, dio *

alsdan door de A§enrene Vergaderirq zal uorden vastgeeteld. ,, , " .. 

-
2- Het Bestuur k bewegd in blizandere gerrallen gehele oi gedeelteliJke ontheffing--

van de verplichtirg tot hol betalon van san bi.idrago te vartsílen
Alffkel g.

Fg$tuur.1. Hst BËtuur beataat ult 6€n dosr de Algamene Vergaderirg te hpelqn aantal van *
{rie of meer personen die door de Algemene Vergadertng umrden befloemd.
De banosrning van bestuurders geschiedt uit de leden rren de Verenls6g,*-.
bahoudens het bepaalde ln tid Z van dlt artlkel.

2. De Algemane Vergnderlng kan beeluiten dat één bestuurder buiten de leden wordt-
benoemd. !!! ** _tu

3. Het bestuur kan uit hun rnidden lawns een píaatsrrennrngend lid aarntripen, die **--
ale gerclmachtQde kan optmden nsmeÍE het beUeffende beetuurslid in gerral r,an -
dhns verhindefng.
Benoemlng van ds bestuursleden gesdriedt rtporeen líjduak rran vier jaar. Een-***'
aftredend lld ie onmHdellirk herbenoembaar. Onder een jaar urrrrdt te àezen
verstaan de perMe tussen tuee opeenwtgende jaarllJkse algenrena--
vergaderirgen. De bestuursleden trden af volgens eÈn door het bestuw op te.- *
maken rooster. Een w§ens hËt reosEr aflredend bestuurslid is onrniddelliii(-**--- "

herbanoem§sry
4. Bestuurshden kunnan te allen tlfde onder opgaaf mn redenan door d€ a[emene**

v*rgadering worden geschorst en ontshgeÍl.
S" Oe schorsing etndigt sfiannesr de aQemane rrergadoring niet binnen drie maanden-

daamatotontslagheefrbg§loten.Hetgeschorslebestuur§lldwordtindB-
golegenheid gesteld zlcfi in da algenlene vergradering ta verantwoorden en kan --eich daarbij door een raadsman doen bflstsaÍl.

6 lndien het aantal bestuureleden beneden het in lid I venneHe minimum i§ **--

Benwannaer



Artlket 11.*
Ft{pdler ln hst Bqstuglr. AislullfqFrlnF . nn hlj.Bss_tuuf*-1. Hat BeetuurwiJst ult Íjn middsn een rcordtter, ean emretsíis en gan ffi

2. Elke bEetuurdar treedt ultsÍlijk vtarlaar na dJn benoarnlng af, volgenr sÉn door het
Eestuurop ta maken rmEtErvan efheding.
De afbedsndg is he*ie$aar; wle ln aen tussenliHsa vacaturevyordt knosmd,-

3.

b. doorbedanken.

dan ÉÉn functie bel{eden.
2, Van het verhardetde in alka vergadaring rran hat Bsstuur umden door de

gscÍetaÍis notulen opgemaakt die doorde worzitter an de secretiads u/§rden-
vastgesteld en ordeÍtelend.

3. Besluiten ven hEt Bestuur kunnen ln plaats rran in wrgadaring ool« §ctrifuliik 

-uorden ggrmmen, mits mat algernsne stèmÍn€n van alle bastuurdsrs
4. BiJ huishotdaliik reglemant ltunnen mdsrs regelen aangaande de vergaderingan -

van en de b€sluit\roÍrnirE door het Bestuur ruorden ÍtElev6n.

I het belast met het-

kffnt.
Hat Bsstuur is bevoagd onderzijn rcranttoorddi,lhteid bepaald€ sndeídelsn van-
zijn laak ta doen uitulÉÍEn doorcommbsks dle door hEt Bestuurrrrerden

2"

3.

4,

5.

l-ht Bestuur is, mits met go$lteuring van de AEEmanE Veqadering, hemegd te *
bEsluiten tot het aargaan van o\Ëraenkomsten bt wrkriJging, vsrïre€rndlng en-
beararlng van regislergsederon, en tot hët aangaan var owreenkomsten umarbiJ
da Veran§ing zlch ala borg of lroofdeliik medescfiuldenaar verHndt, zich rcor een
derde starfi rnsakt of zicfr tot zekerheidstelling voor e€n sdruld van een sndar-
wrbindt an tot vertegemrnoodrglng wn da Vwenlglng tsr rake t an dëzè
handelingeÍr.
Op het ontbreken van rcrenbedelde goedlteurirq mn de Atgernene Veqndering*
kan tegen derden berory qorden gedaen.
§e A§emana Vergadering is bevoegd besfult€n van het Bestuurgan haar-
goedkeuring te mderwarpen.
Deze bedulten dienen duldatiik te
Bestuur te r,volden meOegediËld.

rvorden ornschrewn an §cfiriflelijk aan het 

-6. Onverminderd hst in lH 4 rtan dit artlkel bapasHe urcrdt de Verut§
vertegenwoordigd door hat Eestuur.
De vertegenuoord§ingsbevoegdheH koa* meda toe aan hetzii de vuorzitter,
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hetuil tuee ardere beeluurdert
I. Aan de bestuurdÉís kan een belonïng trorden toegekand.

Koeten trmrden aan de hestuwders op teÍtoori van de bewilsstukken trurgod. ^_-
ÀrtikellSrr n '-
Hpqtuu.frwrslas. Fetanfm sn rarafifir"oordinor-
ï. hht lffiHeer rran de Venenlging mlt samon rnet het kalenderlea
2. Het Beatuur is rerplicht van de vannogenstoestand vrn do Voren§ing an van alles

betreffeÍÉe de ryerkaamhedan vaa de Veren§ing naar de eisan die worfidoebn *
uit dsee werlrmamhedon, qp zodanige w{jae eEn adminbffatb te weren en dE-*
daartoe behsronde boeken, bescheiden en andera gegrevensdragcrs op eodaníge-
wíiza te böivaren, dat ts allen tfide de rechlen en verplichtlngen \ran de Verenlglrg -
Itunnan tuorden gelcend. 

-

3. Het Bestuur kengt op een Àlgemeno VergaderirE binnen zes maanden na aflmp *
ran het boëklaar, behoudens uurlenging van deze termiin met tsn hoogete vierk
maanden doorde À§ernara Vergadering, aen bestuuruverclry uit over de gpngr*
van aaken in de Vercniging en owr het gevoerde beleid.

en laslen mEt

ondertekenirg rmn ÉÉn oÍ Ínesr rran hen, dan wordt daarvan onder opgave t aÍr**-""
redenan melding gemaakt. --*
Na verloop nan de termiin kan iedarlid in rechte van de gezamenlijke bostuurders -
lorderen dat de bestuurders deze verpticlttingen nakomen.

4. De Algemene Vergadering benoemt iaErliiks uit de leden een ftnanciële sommissir
van ten minste twee persorren die geen deel mqen uitmaken wn het Bestuur. 

-De financièiftp commissie onderzoekt de in de tuË€de wlzin van lid 3 tmn dít artikel-
genoemde stukkan en Uengt aan de Algemene VeÍgadeÍir€ wr§lag van haar ***--
bevlndingen uit.
Hat Bestuur is vorplicht de ftnanciëh commissie ten betpeve van haar snder.oek -
alle door haar gavraagde inlichfingen te verschafrsn, haar desgarenst de kaa van --

da Vereniging ffi de waard€n te toÍlen En de boeken, bescheiden en andere
gegevantdragprs van de Vereniging rroor raadpleglng besohikbaar te stellsn.

5, Verelst het ondeÍzoek van da rekening en wranhroording bijzondere
boekhsudkurdlge kennlE, dan kan de finandËb commissie zkÍr door
deElsndlge doen biistaan.

6. EIe last nan da fïnanciöla cornmbsb kan te allen tijde door de Algemene---*
Vergatlefins sÍordsn henoepen, doëh slechts door de bememiÍE uan e€n andere *
financiËle commlssh.

7. Het Bestuur k verplictrt de in de leden 2 en 3 tran dit aÉikd bedoelde boeken, .*---
hescheidsr en andere gngevensdÍEgers gedurerde zeven jaren te bewEren, --*
onvermlnderd het hiema in lid I rran dlt ertlltel bspaalde.

8" Be op ëen gql€vensdrager aangehachte Sagc$srs, uitgezordard da op pspier*-
gestelda balana en stjrat\.an baten en latten, kunnen op een anders
gegevensdragerrwrden overgebracht en hwaard, mits de ovarbÍenglng-*
gechiedt met juiete en,rclledfie grmrgave lan de gege\rëns en deze geg6]€n§ *
àadlrande de volledige bervaartijd beschikbaar z$n en blnnen redelflke Uid 

-"
leesbsar kunnm worden gemaakt.

ArtikelÍ4.
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Atorlnrn? VqÍssdBrlnoen.,
1. Sn $e{§emeneVargadelng komsn in deVsmniglng alle hroegdhodon toe. **

die nl€t doorderrst of de $tatuten een het Bestrnrziln opgedragei. %2. ,lryrllils, trit€rlirk zes maarxdan nE afloop mn het boet«Jaar, wordt een Algamene *-
Vergadering - de Jearvergaderlrq - gehouden
ln delaarvergadsfing konren OndÈr mearaan de qÍdË: %
e. het hssfirurevErslag en da reltening en wrantwoordlng b«toeld in ar{kel ïB*
b. de bsíffimirg van de in artkel 1i genoemde mmmlesie war het wlgende *
§. vooraiening in ewnluele vacatursst, - -- ..-, - ,

d. worstellen ven
de uergadeÍing.

het Behrurof ds ledsn, eangekmdigd blida oproeping wor *

3. Anderu Àlgmmene Vergaderingen rircrden biieargeroep€n zo dikwiils het Bestuur *
dlt weneolijk oord€€lt, of wanneer het daartoe tolgens de wet of de Statuten 

-
verplicht is.

4. voort§ ls het Bestuurop SchÍifreliik verzoak *an ten minste een zodans aantal"***
leden als betroegrd ie tot het uitbrergon rran tenminste èén tieÍde gaOeàtte van de*.
stemmen vurplidrt tot het biJeenroepen \ran BBn Algemene vergeduing op sgn*
terrnijn mn niEt hnger dan vierrrrreken na indÍaning wn het vereoek" - --
lndien aan lret vëfizoek blnnen veertian dagen geen geuulg unrdt gËgëv€n, 

-
kunnen de ycreo€lËÍË eslf tct die bijoenroeËÍrg overgaanïoor oproepi
overeen*omst§ erllkel 18 of hij aóteÍtentb in ten minets àón tar phatre waEr de -
V. ereniglrg gst/Bs$gd is veelgehuen dagblad, met inadrlneming rmn de in artikel *
Oe vgsoekem kunnen aÍsdan andeflrn dan bestuuríers belasten met de leiding -mn de wrgadering en het opstellen rran de notulen.

Srtlkel t§.
Toes3np en stemrectrl
1- Toegang tot de Algemene Vergadoring hebben alle Hen rran de Verensing en de

besfuuder die geen lirJ tran de Verensing is.
Geen toegang hebtten geschorste l€den, behoudens het bepaalde Ín lld s van-
artikal 7 an gescfrorste bestuurdere.

2. Over toalatlng \ran andere dan dE in lid I lan dlt artil<el bedoalde peÍsonen basliet*"
de Algemene Vergadering.

3. ledar lkl van de VerenQing dat ntet geschorst b, hëft één stern.
De be§tuurdor die geen §d mn de Verenbing is. heeft een raadgevendE etem. 

-4. Esn lid kan ziin stem door een ScfiriÍtelijk daartoe gaÍnashthd a6der tid 

-

uitbrelggn.
§. lndien het Begtuur bij de oproepÍU tot een A§emerre \r,argedering de mogelgkheid

dsartoe haefl geopend. z$n de leden bovo€gd hun sternracht door middel van ëen
elektilonisch communicalbmiddel uit te oefencn, mits {i} de voonraarden b stellen
san het gebruik van het communicatiemiddd eoelE de verbindirg, de bewiligin§ *
en dergelijke hii de oproeping unrden bekendgemaakt, (ii) het tid kan vrrorden
getdenUÍioeerd, (iii) het lkl tpdtEtre*s kan kennisnamen van ds verhandelingen *
op de vergadering, en (iv) lndian dezo mogeHldteid daartoe ls geopend, het lid kan
dsElnEmen aan de baraaddagirqen.

6. lndiEn het Bestuur de mogeliikheid daartoe §shriftdijk heeft gecpend, kunnen
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stemmen \lwlrafgaand aan ds Algnmern Vergadering vis ëËn elektronis&
communicatiemiddel wurden ui§ebractrt, doch niet eerder dan de dortigste dag **
voor db van de vergadering, op €sn spociaal daartoe aarqërrezen e-mgiladrs§.*
DezE stemrnen uotden gdiJkgestaH met stammen die in de Algemafle-
Vergadertng wrrden ui§ebracht

Attlkel t6.
Voorzitterrchan- lldulen-
1- Ele Algemene Vargadaringen worden geleid door de voorzitter yan de Vereniging**

of zijn plaatsvenaÍ§er"
ontbrcken de woaltteren dn Saats\rËnanger, dan treedtéén van de andere**
bastuurder,s doorhat Bestuurasn te wilzen als worzitterop.
Wodtook op dere
veqgadering daarin

wijze nlet in het voorritterschep vooaien, dan voorziet de*--* -*-

Tot dat ogenblik wordt hat rroorzilterschap wsaÍgÉnomen door de in leeftljd oudste-
ter vergaderlng aanwezige persoon-

2. Van het wrfiandelda in elke uergadering umrden door de sacretaris of sen ander **
door de voordtter daartoe aangourezen p€rsoon notulen gernaakt die door
trooreitter en da nOtulist uprden vastgesteH en ondert6lr€fid. 

-

Zij die de vergaderirg blfflenroepen kunnen aën nolarieel proces.rerbaal van lret-
verhandelde doen opmaken"
Oe intpud van de notulan of mn het procas*verbaal rrnordt ter kennis rrtn de leden*

Attlkel {7.

tËt

Besluihnprmlno van de Àlqemona Y.roadari$Xt.
1. Het terAlgemene Vergadering ui§espr*on oordeel rran dE rreorzitterombentde-"*

uitslag van É€n stemming is beslisserd"
Hetaolfde geldt voor de inhoud \ran esn genoínen besluit 1Íoor zover gestemd ward
§ver ean niet §chrtftel[k rastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmHdeltijk na het ultspreken van esn in het eerste lid bedoËld
oordeeldeJuistheid eryan b€twiat, dan virdt een nisurve slsÍïïÍnïÍE daats,
uvEnn€sr da maar&fieid van ds rrargadering of, indien de oorsFronke$Jke
stemmlng niet hmfdelijk of door middel van stembrieties gesdriedde,
stamgerechtigde aanuruzige dit verlangt.
Doordeze nieuwe stemmlng verrrallen de redrtagevolgen van de oorspmnkelijke'*
stemming."*

3, Voor zover de §tatubn of de rrvet nbt anders bepalen, worden slle beslultèn van -*
de Algemene Vergatledng gtsnom€n m€t rnlstrekte meerdertrdd \ran de
uitgebrachte stemÍlan. 

-

4. Blanm stsmmËn en ongeldlge dernmen grelden als niet uÍtgebracht.
5. lndien bij oon veftiezing van parsonsn niemand da rrolstrekte meerderheld heeft *

vettregen, heefi een tlrruede stemming, of h gevalven 66Íl birdsnde rroordracht,-
esn tvreede sternmkg tnsssn de roorgedragen kandidaten, Saats.
Heeft alsdan urcar nhmand de roletrekta rneerdertreid wrkregan, dan vinden***-
harstommirgen plaats, htdat heEij éwr peÍsooÍl da volslrekte mearderheid hesft*
ruertregen, hetrtf tussen lïrrce pemonen isgestemd en de Etemmen sEken.
B{ gemelde herstenrmingen (uaarbnder niat is bagrepon de tweed* sternmkrg} *
lrrordt telkens getwnd tusoen de parconen op wb bri de roorafgaande stemmlng-
is geetemd, €venwel uitgezonderd de persoon op wie Hi die voorafuaande 

-
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6.

7

§temming
bdefles.

door mirJdel wn stembriefes geschiedt bii orEetakende gaeloten

att. Pi.{* oproeping rrrrorden de te behandelen ondeí$Ísrp€Íl rretmeld, onwnninderd*het bepaaHe in de artilrelen ig en ZO. .- ,
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lndien het

door mirldal yen stÈflïbrbli



2.

J,

1. De Voreniging kan worden onbonden dooreen besruit vran de Argemene
Vergadering.

4"

de bepalingen \trin lltel 1 Boek 2 Burgggt6l...---._*--

reglement vaststeffen.
met de rlrct, ook rrvEardia gs8n :

tleze akte ls wrledsn te Zoetarmeer op de plaats en de datum in het h6fd van dezE -akte venneld.
Da verschenën pÈrsoon sfn ml!, notadà, bdcend. De inhoud rran de akte k aan hemopgog€tlËn en toegtelicht. De rrenschensn peí§oon heeft wrklaard op wlledlge-**- -

stalhn. tildig wor het yerliidenvoorlezing yan de akte geen priis te een conceptraKe Íe -

ít
3,

3.

4.
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hebben onhnngen, mn de inhoud te hebbsn kennis gsnoÍnsn en met da inhoud ix tsË

önmiddellljk daarna is de
mij, notgris. ondertekend.
(Volgt ondertekening)

akte beperkt voorgelezen en door de rrereclreÍlen peÍsoon en
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