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STATUTENWIJZIGING/20211536.01/1/RK
Heden, [passeerdatum], verscheen voor mij, mr. Nico Cusell, notaris gevestigd te Leiden:
@
te dezen handelend als gemachtigde van de algemene vergadering (de “jaarvergadering”) van
de vereniging:
3 OCTOBER VEREENIGING, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, gevestigd te
Leiden, kantoorhoudende Rijn en Schiekade 80, 2311 AN Leiden, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 404459103 en als
zodanig deze vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt:
de Vereeniging is opgericht op dertien mei achttienhonderd zesentachtig;
de thans vigerende statuten van de Vereeniging luiden zoals vastgesteld bij akten van
statutenwijziging op zeventien september tweeduizend twaalf respectievelijk
zevenentwintig juni tweeduizend veertien verleden voor mr. N. Cusell, notaris gevestigd te
Leiden;
de statuten van de Vereeniging zijn na laatstgenoemde statutenwijziging niet meer
gewijzigd;
in de algemene vergadering gehouden op @ heeft de algemene vergadering van de
Vereeniging met inachtneming van alle wettelijke en statutaire voorschriften besloten de
statuten van de Vereeniging partieel te wijzigen en opnieuw vast te stellen, van welk
besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van die vergadering;
in laatstbedoelde vergadering heeft de vergadering een medewerker van TeekensKarstens
advocaten notarissen (afdeling notariaat) te Leiden gemachtigd om ter realisering van
voormelde statutenwijziging alles te doen wat wenselijk of nodig is, waaronder begrepen
het verlijden van de notariële akte, van welke besluit eveneens blijkt uit genoemde
notulen.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van gemeld besluit bij
deze artikel 3 lid 2, artikel 4, artikel 8 lid 2, artikel 9, artikel 10 lid 1, artikel 12 lid 6, artikel 19
en artikel 24 lid 2 van de statuten van de Vereeniging te wijzigen en opnieuw vast te stellen,
zodat artikel 3 lid 2, artikel 4, artikel 8 lid 2, artikel 9, artikel 10 lid 1, artikel 12 lid 6, artikel 19
en artikel 24 lid 2 van de statuten van de Vereeniging als volgt komen te luiden:
Artikel 3 lid 2:
2.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a.
het organiseren, regelen en leiden van een gepaste feestviering en herdenking in de
stad Leiden;
b.
het zo mogelijk verstrekken van een feestgave in de vorm van haring en wittebrood
aan degenen die zich hiervoor, op door de Vereeniging te bepalen wijze, hebben
aangemeld;
c.
het houden van een dienst ter herdenking van het ontzet van Leiden;
d.
het organiseren van de in het huishoudelijk reglement nader omschreven
evenementen;
e.
het vastleggen van afspraken met de gemeente Leiden in de vorm van een
convenant waarin onder meer opgenomen de taakverdeling tussen de Vereeniging
(organiseren) en de gemeente Leiden (faciliteren);
f.
het vastleggen van afspraken met de Universiteit Leiden in de vorm van een
convenant tussen de Vereeniging en de Universiteit Leiden;
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g.

alle andere wettige middelen, welke aan het doel en tot het belang van de
Vereeniging bevorderlijk kunnen zijn.
De Vereeniging kan aan de Stichting een licentie verlenen, strekkende tot het realiseren
van de hiervoor onder a. tot en met d. omschreven onderdelen van de viering van het
ontzet van Leiden.
De Stichting kan krachtens de aan haar verstrekte licentie gebruik maken van de inzet van
bestuurders, commissarissen en/of andere vrijwilligers van de Vereeniging, zulks op de
wijze zoals omschreven in deze statuten of de reglementen van de Vereeniging.
Artikel 4:
1. De Vereeniging kent gewone leden, internationale leden, bedrijfsleden en ereleden.
2. Gewone leden zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich als gewoon lid bij het secretariaat
van de Vereeniging hebben aangemeld en door een door het bestuur daartoe
gemandateerd persoon als zodanig tot de Vereeniging zijn toegelaten.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering het bestuur
alsnog tot toelating besluiten.
3. Internationale leden zijn in het buitenland woonachtige natuurlijke of rechtspersonen die
zich als internationaal lid bij het secretariaat van de Vereeniging hebben aangemeld en
door een door het bestuur daartoe gemandateerd persoon als zodanig tot de Vereeniging
zijn toegelaten.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering het bestuur
alsnog tot toelating besluiten.
4. Bedrijfsleden zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich als bedrijfslid bij het secretariaat
van de Vereeniging hebben aangemeld en door een door het bestuur daartoe
gemandateerd persoon als zodanig tot de Vereeniging zijn toegelaten.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering het bestuur
alsnog tot toelating besluiten.
Het bestuur kan besluiten de bedrijfsleden in verschillende categorieën onder te verdelen,
aan welke categorieën bepaalde rechten en/of verplichtingen toekgekend/verbonden
kunnen worden.
5.
De Vereeniging kent drie categorieën ere-leden, te weten:
a.
ereleden A, waarbij de A staat voor Algemene leden van de Vereeniging die tot erelid
zijn benoemd;
b.
ereleden B, waarbij de B staat voor Bestuursleden van de Vereeniging die tot erelid
zijn benoemd; en
c.
ereleden C, waarbij de C staat voor Commissarissen van de Vereeniging die tot erelid
zijn benoemd.
De criteria die gelden om tot erelid benoemd te kunnen worden in één van de hiervoor
onder a., b. en c. genoemde categorieën, worden door het bestuur schriftelijk vastgesteld
en openbaar gemaakt, waarbij als algemene grondslag geldt dat slechts tot erelid
benoemd kan worden, een lid van de Vereeniging dat wegens zijn of haar buitengewone
verdiensten voor de Vereeniging op bindende voordracht van het bestuur door de
algemene vergadering als zodanig is benoemd en vervolgens die benoeming heeft
aanvaard.
6. De burgemeester van Leiden kan op voorstel van het bestuur door de algemene
vergadering tot ere-voorzitter van de Vereeniging worden benoemd, zulks voor de duur van
zijn of haar ambtsperiode.
Artikel 8 lid 2:
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2.

Ieder lid is jaarlijks een bedrag (contributie) verschuldigd.
De hoogte van de contributie kan per soort lid (en categorie) verschillen en wordt jaarlijks
vastgesteld door de algemene vergadering.
Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt, dat ook de
ereleden en/of de erevoorzitter vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan
vrijgesteld.
Artikel 9:
1. Het bestuur bestaat uit ten minste acht natuurlijke personen, die uit hun midden een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 8 sub a. van dit artikel heeft de persoon die per vier
oktober van het betreffende verenigingsjaar praeses is van het Collegium Civitatis
Academicae Lugduno Batavorum Supremum van de Leidse Studentenvereniging thans
genaamd Minerva, zijnde de rechtsopvolger van het Collegium van het Leidsch
Studentencorps, zijnde de medeoprichter van de Vereeniging, qualitate qua zitting in het
bestuur en wordt als zodanig benoemd door het bestuur.
3. De Universiteit Leiden heeft - met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in het
tussen de Vereeniging en de Universiteit Leiden bestaande convenant - het recht om één
persoon met de aanstelling van hoogleraar aan de Universiteit Leiden voor te dragen als
algemeen bestuurslid van de Vereeniging.
Het bestuur besluit omtrent de benoeming van de aldus voorgedragen persoon.
4. Onverminderd het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel worden de overige
bestuurders op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering uit de leden van
de Vereeniging benoemd.
De algemene vergadering stelt op verzoek van het bestuur tevens het aantal bestuurders
vast.
5. Met uitzondering van de in leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde personen, kan een lid
slechts als bestuurder worden voorgedragen indien en zodra hij gedurende een bij
reglement nader te bepalen periode als aspirant-bestuurder aan de vergaderingen van het
bestuur én de activiteiten van de Vereeniging heeft deelgenomen.
6. Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering
worden geschorst en ontslagen.
Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid
van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
7. Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet binnen drie
maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.
De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene
vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
8. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar, zulks met
uitzondering van:
a.
de in lid 2 van dit artikel genoemde praeses, die benoemd wordt voor de periode
lopende vanaf vier oktober tot en met drie oktober daaropvolgend, tenzij drie
oktober in enig jaar op een zondag valt, in welk geval bedoelde praeses wordt
benoemd tot en met vier oktober in het betreffende jaar, zodat zijn of haar opvolger
als praeses wordt benoemd per vijf oktober van het betreffende jaar; én
b.
de in lid 3 van dit artikel bedoelde hoogleraar, die wordt benoemd voor een periode
van steeds één jaar.
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Onder een jaar wordt ten deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse
algemene vergaderingen.
Met uitzondering van de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde personen, treden
bestuurders af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
Met uitzondering van de in lid 2 van dit artikel bedoelde praeases is een volgens het
rooster aftredende bestuurder onmiddellijk herbenoembaar, doch uitsluitend nadat het
functioneren van het betreffende bestuurslid door het bestuur is geëvalueerd op de wijze
zoals door het bestuur schriftelijk is vastgelegd én deze evaluatie - voor wat betreft de in
lid 4 van dit artikel bedoelde bestuurders - heeft geleid tot een besluit van het bestuur tot
het doen van de voordracht tot herbenoeming.
9. Indien het aantal bestuurders beneden acht is gedaald, blijft het Bestuur bevoegd.
Het Bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te
roepen waarin de voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde komt.
In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende
bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt
de Vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de Algemene
Vergadering steeds moet zijn aangewezen.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat
a.
de bestuurder gedurende een periode van meer dan dertig dagen onbereikbaar is
door ziekte of andere oorzaken; of
b.
de bestuurder is geschorst.
10. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.
Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.
Artikel 10 lid 1:
1.
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van
de Vereniging.
Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de
Vereeniging en de met haar verbonden organisatie.
Artikel 12 lid 6:
6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij
een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de
Vereeniging en de met haar verbonden of organisatie.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit
genomen door de algemene vergadering.
Artikel 19:
1.
Toegang tot de algemene vergadering hebben de niet geschorste leden en de erevoorzitter, alsmede degenen die daartoe door de algemene vergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de algemene vergadering waarin het besluit tot
schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2.
Over toelating van anderen dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de voorzitter.
3.
Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de niet geschorste leden en de ereleden.
Ieder van hen heeft een stem.
Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigde
andere stemgerechtigde te doen uitbrengen.
Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gemachtigde optreden.
4.
Indien het bestuur bij de oproeping tot een algemene vergadering de mogelijkheid
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daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door middel van een
elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan
het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke
bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) het lid kan worden geïdentificeerd, (iii) het
lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien
deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen.
5.
Indien het Bestuur de mogelijkheid daartoe schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen
voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel
worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op
een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres.
Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de algemene vergadering
worden uitgebracht.
6.
Onverminderd het bepaalde in de leden 4 en 5 van dit artikel bepaalt de voorzitter de
wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.
7.
Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een meerderheid is
verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen
kregen, zo nodig na tussenstemming.
Artikel 24:
2.
Een eventueel batig saldo van de ontbonden Vereeniging wordt besteed ten behoeve van
een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de
doelstellingen van de Vereeniging, doch met inachtneming van het volgende:
alle vaandels, vlaggen en siervoorwerpen dienen geschonken te worden aan het
Stedelijk Museum thans genaamd De Lakenhal te Leiden;
het verenigingsarchief dient geschonken te worden aan het Regionaal Archief Leiden
(voorheen Gemeentarchief Leiden).
Machtiging
Van de bevoegdheid van de verschenen persoon blijkt uit de eerder genoemde notulen.
Domiciliekeuze
Te dezer zake wordt domicilie gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze akte.
Slot
Waarvan akte, verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend.
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en
toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben
kennis genomen en daarmee in te stemmen.
Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen persoon
en mij, notaris, ondertekend.

