De Statuten
Heden, zeven maart negentienhonderdzesennegentig, verscheen voor mij, Mr. Adrianus Petrus
Bakker, kandidaat-notaris, wonende te Blokker, gemeente Hoorn, hierna te noemen: notaris, als
plaatsvervanger van Mr. Gerrit Adrianus Dingemans, notaris te Andijk: mevrouw Lize Nelly Mos,
huisvrouw, geboren te Andijk op acht februari negentienhonderdzesendertig, rijbewijs, nummer
0080812653, afgegeven te Andijk op acht januari negentienhonderdnegentig, wonende Kerkepad 23,
1619 AE Andijk en gehuwd met de heer Johan Hazewindus; ten deze handelend als schriftelijk
gevolmachtigde van:
De Bond van Zangkoren in Friesland,
gevestigd te Leeuwarden, kantoorhoudende M. Koopalstraat 14, 8038 TH Engelum, gemeente
Menaldumadeel.
De comparant, handelende als gemeld, verklaarde in de statuten van genoemde vereniging enige
wijzigingen te willen aanbrengen en deze statuten met inachtneming van bedoelde wijzigingen geheel
opnieuw te willen vaststellen als nagemeld, zulks ter uitvoering van het door de algemene vergadering
op twaalf februari negentienhonderdvierennegentig genomen besluit tot wijziging der statuten,
blijkende van gemeld besluit uit een uittreksel der notulen van voorgeschreven vergadering, hetwelk
aan deze akte zal worden vastgehecht.
De comparant, handelende als gemeld, verklaarde vervolgens ter uitvoering van- en overeenkomstig
gemeld besluit dat de gewijzigde en opnieuw vastgestelde statuten van de vereniging luiden als volgt:
Naam en Zetel:
Artikel 1:
1.
De vereniging is genaamd:"Bond van Zangkoren is Friesland", opgericht op één januari
negentienhonderdelf.
De Bond is gevestigd in de gemeente Leeuwarden.
2.
De vereniging wordt in de hierna volgende artikelen aangeduid als "de Bond".
Doel:
Artikel 2:
De bond stelt zich ten doel:
De belangen van de koorzang in het algemeen en die van de leden in bijzonder te bevorderen.
Artikel 3:
De Bond tracht het in artikel 2 vermelde doel te bereiken:door de materiële belangen der leden bij de
subsidieverlenende overheid te behartigen;door collectieve contracten en lidmaatschappen ten
behoeve van de leden aan te gaan;door zich mede tot dat doel aan te sluiten bij overkoepelende
organisaties en met andere regionale, provinciale en landelijke zangersbonden samen te werken;door
gezamenlijke concerten van de leden te organiseren;door de samenwerking der leden onderling te
stimuleren;door andere middelen die voor het doel van de Bond bevorderlijk kunnen zijn.
LEDEN EN ERELEDEN:
Artikel 4:
1.
Leden van de Bond zijn in de provincie Friesland gevestigde mannen-, vrouwen-, gemengde-,
jongeren- en kinderkoren en overige groepen van mensen, welke zich het gezamenlijk zingen ten doel
stellen zonder daarmee winstoogmerken na te streven.

2a.
Zij verkrijgen, behoudens afwijzing door het bestuur binnen vier weken, het lidmaatschap door zich bij
het bestuur schriftelijk als zodanig aan te melden.
b.
Leden van de Bond dienen gedurende het lidmaatschap te zijn ingeschreven in het
Verenigingsregister, dan wel in het Stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
Het bestuur is bevoegd, overlegging van een bewijs van inschrijving, dan wel een uittreksel uit één der
beide genoemde registers te verlangen.
c.
De aanmelding voor het verkrijgen van het lidmaatschap dient vergezeld te zijn van een uittreksel uit
het Verenigingsregister, dan wel het Stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken,
waaruit blijkt dat het aspirant-lid zijn statuten in één der beide registers heeft doen inschrijven.
3.
Ingeval het bestuur een aanmelding voor het verkrijgen van het lidmaatschap afwijst, kan het aspirantlid een beroep doen op de algemene vergadering.
4.
Kinderkoren dienen vertegenwoordigd te zijn door meerderjarigen.
5.
Ereleden zijn de natuurlijke personen die door de algemene vergadering op grond van hun
verdiensten voor de Bond tot ereleden zijn benoemd. Ereleden zijn niet leden in de zin der wet.
Ereleden delen in de rechten aan het lidmaatschap verbonden, behoudens stemrecht.
Artikel 5:
1.
Het lidmaatschap eindigt:
a.
Doordat een lid ophoudt als zangvereniging te bestaan;
b.
Door opzegging door het lid;
c.
Door opzegging door het bestuur, wanneer het lid ophoudt te voldoen aan de vereisten door de
statuten aan het lidmaatschap gesteld, alsook wanneer van de Bond redelijkerwijze niet kan worden
gevergd het lidmaatschap te doen voortduren;
d.
Door ontzetting (royement), wanneer een lid handelt in strijdt met de statuten, reglementen of
besluiten van de Bond of de Bond op onredelijke wijze benadeelt.
2.
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het
kalenderjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken, of onmiddellijke, indien
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3.
Ontzetting geschiedt door het bestuur en wordt ten spoedigste schriftelijk, met opgave van redenen,
ter kennis gebracht van het lid. Dit lid kan binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving van
het besluit tot ontzetting hiertegen beroep aantekenen bij de algemene vergadering. Gedurende de

beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.Het erelidmaatschap eindigt door
overlijden;
4.
Het ere lidmaatschap kan steeds worden opgezegd, van de zijde van de Bond door de algemene
vergadering slechts op voortel van het bestuur.
CONTRIBUTIE:
Artikel 6:
1.
De leden betalen een jaarlijkse contributie naar rato van het aantal leden, dat het lidvereniging telt. De
hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2.
Indien door de algemene vergadering is besloten tot wijziging van de contributie, nadat een daartoe
strekkend voorstel op de wijze en binnen de termijn, zoals door de wet voorgeschreven, aan alle leden
kenbaar is gemaakt, geldt de toepasselijkheid van dit besluit ook voor die leden, die niet in de
desbetreffende algemene vergadering vertegenwoordigt. Het bestuur kan hiervan dispensatie
verlenen.
3.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het kalender jaar eindigt, blijft desniettemin de contributie
voor het gehele jaar verschuldigd. Het bestuur kan hiervan dispensatie verlenen.
GELDMIDDELEN:
Artikel 7:
1.
De geldmiddelen van de Bond bestaan uit contributies, subsidies, schenkingen, erfstellingen, legaten
en toevallige baten.
ALGEMENE VERGADERING:
Artikel 8:
1.
Toegang tot de algemene vergadering hebben de bestuursleden en de ereleden, alsmede de
afgevaardigden van de leden, daartoe door elk lidvereniging uit zijn bestuursleden aangewezen,
alsmede eventuele lasthebbers als in lid 3 genoemd.
2.
Alle afgevaardigden kunnen ter algemene vergadering het woord voeren, doch per lid kan slechts één
stem worden uitgebracht.
3.
Een lidvereniging is bevoegd stem uit te brengen bij wege van schriftelijk volmacht op naam van een
lid van de betrokken vereniging.
Artikel 9:
1.
Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen zo dikwijls het dit wenselijk acht, doch voor het
uitbrengen van verslag over het gevoerde beleid en het doen van rekening en verantwoording op zijn
minst binnen zes maanden na het einde van het boekjaar. Het zal daarbij een staat van baten en
lasten, alsmede een balans overleggen. De termijn van zes maanden kan door de algemene
vergadering worden verlengd. Indien het bestuur in gebreke blijft binnen de gestelde, al dan niet
verlengde, termijn rekening en verantwoording af te leggen, kan ieder lid van de Bond deze rekening
en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

2.
De oproeping tot het bijwonen van de algemene vergadering dient de plaats, de datum en het
aanvangstijdstip, alsmede de agenda ervan te bevatten en dient ten minste veertien dagen van
tevoren schriftelijk ter kennis van alle leden te worden gebracht.
Artikel 10:
1.
Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of door deze
statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2.
De algemene vergadering kiest het bestuur.
3.
De algemene vergadering kan te allen tijde een bestuurslid ontslaan of schorsen.
4.
De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascontrolecommissie.
5.
Behoudens het bepaalde ten aanzien van statutenwijziging en ontbinding geldt voor het nemen van
besluiten in de algemene vergadering een volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen;
ongeldige en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de zorg van de secretaris notulen gemaakt, die
door de algemene vergadering worden vastgesteld en ten bewijze daarvan door de voorzitter en
secretaris worden ondertekend.
Zij die de vergadering bijeengeroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen
opmaken. Alsdan zijn de handtekeningen van de voorzitter en secretaris niet vereist. De inhoud van
proces-verbaal wordt ter kennis van de leden en van het bestuur gebracht.
HET BESTUUR.
Artikel 11:
1.
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden, die door de algemene vergadering worden benoemd.
2.
Bestuursleden van de Bond dienen bij voorkeur lid te zijn van één der ledenverenigingen.
3.
Zodra een bestuurslid, deel uitmakend van een lidvereniging, in het bestuur is benoemd, houdt hij op
afgevaardigde of lasthebber van zijn vereniging te zijn.
4.
De voorzitter wordt in functie benoemd. De overige bestuursfuncties worden onderling verdeeld.
5.
Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijkse bestuur, waaraan de dagelijkse leiding
van de Bond is opgedragen.
Artikel 12:
1.
Het bestuur is belast met het besturen van de Bond.

2.
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren
van registertegoeden en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling
voor een schuld van een derde verbindt, mits met goedkeuring tegenover derden dient te blijken.
3.
De Bond wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
4.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijke handelende
bestuursleden.
5.
Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsmede aan derden,
6.
Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden, alsmede aan derden, om de Bond
binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
KASCONTROLECOMMISSIE.
Artikel 13:
1a.
De kascontrolecommissie, bestaande uit ten minste twee leden, wordt telken jare door de algemene
vergadering benoemd.
b.
De leden van deze commissie mogen geen deel uitmaken van het bestuur.
c.
Er mag geen bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad bestaan tussen de commissie en
één der leden van het bestuur.
2.
De commissie heeft tot taak de rekening en verantwoording van het bestuur te onderzoeken en van
haar bevindingen verslag uit te brengen aan de algemene vergadering.
3.
De kascontrolecommissie kan zich zonodig door een deskundige doen bestaan. Het bestuur is
verplicht aan de commissie alle gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
waarden te vertonen en inzage in de boeken en bescheiden van de Bond te geven.
4.
De aan de commissie verstrekte opdracht kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.
MUZIEKCOMMISSIE.
Artikel 14:
De algemene vergadering is bevoegd een muziekcommissie te benoemen uit degenen die het bestuur
voor benoeming voordraagt.
De commissie heeft tot taak het bestuur te adviseren op het terrein dat de algemene vergadering op
voorstel van het bestuur tot taak van de commissie verklaart.
De leden van de commissie worden voor een termijn van ten hoogste drie jaar benoemd. Ze kunnen
telkenmale op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering worden herbenoemd. Het
bestuur is te allen tijde bevoegd de leden van de commissie te ontslaan.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
Artikel 15:
1.
Er kan in de statuten alleen verandering worden gebracht door een besluit van de algemene
vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat in deze vergadering wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten
minste zeven dagen.
2.
Een voorstel tot statutenwijziging moet ten minste veertien dagen vóór de vergadering ter kennis van
alle leden worden gebracht.
3.
Zijn in de algemene vergadering alle stemgerechtigde leden vertegenwoordigd en wordt het besluit tot
statuten wijziging met algemene stemmen genomen, dan is het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit
artikel niet van toepassing.
4.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. De
statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Artikel 16:
1.
De Bond wordt ontbonden:
a.
Wanneer het aantal der ledenvereniging minder dan drie bedraagt;
b.
Door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering;
c.
In geval van insolventie, na in staat van faillissement te zijn verklaard of door opheffing van het
faillissement wegens de toestand van de boedel;
d.
Door de rechter in de gevallen door de wet bepaald.
2.
Het besluit tot ontbinding wordt genomen door de algemene vergadering, die ten minste zeven dagen
vóór bijeenkomen ervan met het duidelijk omschreven doel van de ontbinding is bijeengeroepen.
3.
Het voorstel tot ontbinding dient ten minste veertien dagen vóór het bijeenkomen van de algemene
vergadering schriftelijk ter kennis van de leden te worden gebracht.
4.
Is er bij ontbinding van de Bond sprake van een batigsaldo, dan zal de algemene vergadering daaraan
een bestemming geven die in overeenstemming is met het doel van de Bond of beantwoordt aan een
meer algemeen sociaal-cultureel streven, onverlet de rechten die de subsidieverlenende overheid
eventueel kan doen gelden.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 17:
De algemene vergadering is bevoegd bijwege van huishoudelijk reglement nadere regelen te stellen.
Deze kunnen niet afwijken van wat door de wet of door de statuten is bepaald.

VOLMACHT
Van gemelde volmacht, van het bestaan waarvan mij, notaris, genoegzaam is gebleken, blijkt uit een
onderhandse akte van volmacht, welke aan deze akte zal worden vastgehecht.
SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant/partij is
door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemdecocument vastgesteld.
Deze akte in minuut opgemaakt is verleden te Andijk op datum als in het hoofd dezer gemeld.
Na zakelijk opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant heeft deze verklaard van de
inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te
stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing ondertekend door de comparant en mij, notaris.

