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Uitnodiging aan leden HV JvA voor algemene ledenvergadering d.d. 26 oktober 2021 
Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
Locatie: Johan van Mulkenzaal, De Stadskazerne (2e etage) 
Een CTB (coronatoegangsbewijs) is niet nodig. 
 
Geachte leden van Historische Vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’, 

Hierbij ontvangt u de uitnodiging, de agenda en de stukken voor de (sinds 14 april 2020 meerdere 
keren uitgestelde) algemene ledenvergadering (ALV) van onze vereniging, die wordt gehouden op 
dinsdag 26 oktober 2021 om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in de Johan van Mulkenzaal van De 
Stadskazerne (Oudestraat 216, 2e verdieping). 
  Het betreft de eerste ALV sinds 16 april 2019, waarin verantwoording wordt afgelegd aan de 
leden betreffende de verenigingsjaren 2019 (nog onder het ‘oude’ bestuur) en 2020 (vanaf 12 april 
2020 onder het huidige interim-bestuur). 
  Tevens wordt door het interim-bestuur een uitwerking gepresenteerd van het adviesrapport 
Nieuw Elan (december 2019), een meerjarenplan 2021-2025 getiteld Noten op Zang (oktober 2021).  
  Ook vinden er bestuursverkiezingen plaats en zijn er enkele statutenwijzigingen aan de orde. 
Het interim-bestuur zou een hoge opkomst van leden bij de vergadering, gezien het belang van de 
diverse punten op de agenda, zeer op prijs stellen. 
 
Enkele ‘highlights’ vooraf: 
 
- Statutenwijziging 
Als gevolg van nieuwe wetgeving per 1 juli 2021, heeft het interim-bestuur samen met de notaris de 
verenigingsstatuten tegen het licht gehouden. De notaris heeft geconstateerd dat de statuten 
verouderd zijn en heeft geadviseerd ze te actualiseren. Dit is met het interim-bestuur voorbereid. De 
conceptstukken vindt u als bijlage hierbij, ze vaststellen is aan de orde bij de ALV.  
  Het reglement van onze vereniging schrijft voor dat voor het wijzigen van de statuten een 
twee-derde meerderheid van de leden aanwezig dient te zijn op de ALV. Is dat niet het geval – en dat 
verwachten wij – dan schrijven onze regels voor dat het bestuur kan besluiten minimaal een week 
later een tweede vergadering uit te schrijven. Hierbij kan vervolgens per meerderheid besloten 
worden ongeacht het aantal aanwezigen.  
  Het interim-bestuur gaat er vanuit dat deze regel zal dienen te worden toegepast (er zijn 
verenigingen waarbij dit dezelfde avond nog kan, maar daarin voorzien de reglementen van onze 
vereniging NIET). De tweede vergadering zal dientengevolge een zeer korte (kunnen) zijn, in een 
aanmerkelijk kleiner gezelschap. De mogelijke datum daartoe zal ter vergadering op de ALV van 
26/10 worden bepaald. 
 
- Bestuursverkiezing 

Uitnodiging 
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Op 12 april 2020 hebben de nog resterende leden van het vorige bestuur (Sybren Gerlofsma, Theo 
Nieuwenhuizen, Johan Prins, Cor Scheurwater, Gert-Jan Casteleijn) hun posities ter beschikking 
gesteld aan een interim-bestuur (Herman Broers, Cor Scheurwater, André Westendorp, Jos van Hoef 
en Bert Anthonisse). Van Hoef en Anthonisse hebben het interim-bestuur onderweg verlaten en zijn 
opgevolgd door Neel Wijshake en John Wezenberg. In die laatste samenstelling functioneert het 
interim-bestuur reeds ruim en jaar en tot op dit moment. 
  De vereniging staat dus nu op het punt dat op de ALV van 26/10 een geheel nieuw bestuur 
zal worden gekozen. Wat betreft de kandidatuur: het voltallige interim-bestuur stelt zich, in haar 
huidige samenstelling en met de actuele functieverdeling, collectief kandidaat voor het nieuwe 
bestuur.  
Dat betreft dus: 
Herman Broers – kandidaat voorzitter 
Cor Scheurwater – kandidaat vicevoorzitter en algemeen lid   
André Westendorp – kandidaat secretaris 
John Wezenberg – kandidaat penningmeester 
Neel Wijshake – kandidaat algemeen lid    
 
Tot 48 uur voor aanvang van de ALV van 26/10 kunnen andere leden zich nog aanmelden als 
kandidaat of medekandidaat voor een bestuurstaak. De vóór dat tijdstip aangemelde kandidaten 
presenteren zich tijdens de vergadering, waarna verkiezing of benoeming zal plaatsvinden. 
 
- Document ‘Noten op zang’ 
In de stukken treft u aan het document ‘Noten op zang’. Het interim-bestuur heeft, cfm de taak die 
ze meekreeg, het adviesrapport ‘Nieuw Elan’ dat het vorige bestuur integraal overnam, vertaald naar 
een meerjarenplan voor de bestuursperiode 2021-2025. Dit document wordt aan de ALV ter 
bespreking en besluitvorming aangeboden.  
  Het verzoek aan de leden is dit rapport te bestuderen voorafgaande aan de vergadering, 
opdat er tijdens de ALV over van gedachten kan worden gewisseld en – wel of niet met aanpassingen 
– kan worden overgegaan tot vaststelling als leidraad voor het beleid onder het nieuwe bestuur de 
komende jaren. 
 
Wij verwijzen u graag naar de bijlagen en zien uw komst naar de ledenvergadering met plezier 
tegemoet. 
 
Namens het bestuur a.i., 
Herman Broers, voorzitter 

Bijlagen: 
- Agenda ALV 26/10/21 
- Verslag ALV 16/04/2019 
- Algemene jaarverslagen 2019 en 2020 
- Financiële jaarverslagen 2019 en 2020 
- Voorstel statutenwijzigingen 
- Meerjarenplan ‘Noten op Zang’ 2021-2025 
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AGENDA ALV HV JvA 
26/10/21, aanvang: 20.00 uur, SKZ 
 
1. Opening (met vaststellen agenda) 
 
2. Mededelingen (algemeen en huishoudelijk) 

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 16 april 2019 (ter goedkeuring) 

4. Algemene Jaarverslagen 2019 en 2020 (ter vaststelling, stukken: zie bijlagen) 
 
5. Verantwoording financieel beleid 2019 en 2020 (ter vaststelling, stukken: zie bijlagen) 
  incl. kascontrole 2019-2020, verslag kascommissie en vaststellen nieuwe kascommissie 

6. Algemene toelichting op ontwikkelingen verenigingsjaar 2021 tot nu toe 
  incl. begroting (ter informatie),  
   incl. vorming werkgroepen (ter informatie) 
 
7. Meerjarenplan ‘Noten op Zang’, toekomstvisie 2021-2025 
(stukken: zie bijlagen, ter bespreking en vaststelling) 
 
8. Statutenwijziging 
(Let op: mogelijk leidende tot uitschrijven tweede ALV op korte termijn betreffende dit punt, zie 
toelichting in uitnodiging, stukken: zie bijlagen) 
 
9. Bestuursverkiezing (zie toelichting in uitnodiging) 
 
10. Rondvraag 
 
11. Sluiting 
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Verslag ledenvergadering op dinsdag 16 april 2019 (agendapunt 3) 
 
Aanwezig:  15 leden 
M.k.a.:  R. Akse, H. Broers, W. Pieffers 
 

1. Opening 
Voorzitter Sybren Gerlofsma opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen 
hartelijk welkom. De lage opkomst voor deze ledenvergadering zal te maken hebben 
met de voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal vanavond. De voorzitter geeft aan 
dat hij de vergadering kort wil houden. De consumptie is voor rekening van de 
vereniging.  
In zijn openingswoord staat de voorzitter in het kort stil bij de status van de 
Algemene Ledenvergadering (ALV).  
Hoewel de kerntaken volgens de voorzitter doorgang vinden, valt er wel een schaduw 
op de invulling van deze taken. Het algemene beeld is dat het steeds moeilijker wordt 
om vrijwilligers te vinden.  
De verhuizing naar de stadskazerne heeft teveel energie gekost. De inzet van onze 
voormalige penningmeester John Wezenberg en onze secretaris André Westendorp 
hebben in positieve zin bijgedragen aan een goed verloop van die verhuizing. Door 
hen is veel werk verzet, maar dat heeft wel zijn tol geëist. Vorig jaar heeft John 
Wezenberg zijn functie als penningmeester en bestuurslid niet verlengd. Dit jaar 
heeft ook André Westendorp besloten zijn functie als secretaris en bestuurslid neer 
te leggen. De nadruk van deze vergadering ligt dan ook op het (doen) inzetten van 
meer menskracht binnen de vereniging. 

 
2. Verslag ledenvergadering 10 april 2018 

Het verslag van de ledenvergadering van 10 april 2018 wordt na een correctie bij 
punt 5 (het jaarverslag 2016 moet jaarverslag 2017 zijn) zonder verdere opmerkingen 
en/of aanvullingen vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen n.a.v. dit verslag gemaakt. 
 

3. Jaarverslag 2018 (secretaris) 
Het algemeen jaarverslag 2018 wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 

 
4. Financieel jaarverslag 2018 (penningmeester) 

M.b.t. dit jaarverslag wordt gevraagd naar het verschil tussen het werkelijke en het 
begrootte bedrag bij de post ‘diversen’. De reden hiervoor is teruglopende rente-
inkomsten vanwege de lage rentestand. 
Dit jaar zijn ook bedragen begroot voor de activiteiten van de werkgroepen. 
 

5. Verslag kascontrole 
Mathijs Brug deelt mee dat hij met Wim van Werkhoven de kas heeft gecontroleerd 
en in orde heeft bevonden. Voorgesteld wordt om penningmeester / bestuur 
decharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in. 
 

6. Benoeming leden volgende kascontrole 
Mathijs Brug is aftredend. Volgend jaar wordt de kas gecontroleerd door Toon Slurink 
en Wim van Werkhoven. Gerrit Eijlander stelt zich beschikbaar als reserve. 
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7. Begroting 2019 

Theo van Mierlo heeft moeite met de verhoging van de kosten voor het Historisch 
Tijdschrift. Dit staat in geen verhouding met wat begroot is voor lezingen.  
De vergadering deelt deze gedachte. 
Besloten wordt om het begrootte bedrag voor lezingen te verhogen naar 1000 euro. 
De begroting wordt vervolgens vastgesteld. 
 

8. Vacatures bestuur 
De voorzitter stelt vast dat de tijd dat leden zich vrijwillig melden voor een 
bestuursfunctie voorbij is. Het blijkt moeilijk te zijn om bestuurstaken ingevuld te 
krijgen. 
Er wordt kort gediscussieerd over een mogelijke oplossing, zonder dat er iets 
concreets uit komt. 
De vergadering stelt voor om een ‘denktank’ te formeren die zich moet buigen over 
dit probleem en een oplossing moet zien te vinden. De voorzitter geeft aan dat hij 
niet het initiatief tot samenroepen van deze ‘denktank’ zal nemen. Gert-Jan Castelijn 
neemt dit op zich. De vergadering stelt voor om de denktank te laten bestaan uit: 
Sybren Gerlofsma, Gert-Jan Casteleijn, Herman Broers, Mathijs Brug, Ernst Hupkes, 
Theo van Mierlo en André Westendorp. Tips zijn van harte welkom. Ook zal getracht 
worden om meer leden hiervoor te vinden. 
 

9. Rondvraag. 
Romke Venema geeft aan dat niet-leden de lezingen positief ervaren. Ook de 
diversiteit van de onderwerpen wordt positief gewaardeerd. 

 
10. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun betrokken en uitvoerige inbreng.  
 
Voor verslag, André Westendorp 
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Algemeen verslag over het jaar 2019 (agendapunt 4) 
 
Naast de reguliere activiteiten rond lezingen, Historisch Tijdschrift en werkgroepen was het 
jaar 2019 vooral een jaar van heroriëntatie. Er werd een moeizaam proces ingezet tot totale 
vernieuwing van Historisch Tijdschrift, dat uiteindelijk resulteerde in een vernieuwde 
vormgeving bij een nieuwe vormgever en producent. De in maart 2020 verschenen special 
rond '75 jaar bevrijding' geeft een beeld van de vernieuwde vormgeving. 
 
Tijdens de vorige ledenvergadering werd besloten tot het samenstellen van een 'denktank', 
een groep leden die wilden brainstormen over bestuurlijke continuïteit in brede zin. Hoewel 
in eerste instantie ook leden van het bestaande bestuur deel zouden uitmaken van de 
denktank, werd in een vroeg stadium besloten om vanuit een positie van volledige 
onafhankelijkheid de resultaten de brainstormsessie aan het bestaande bestuur te 
rapporteren. Dit vond plaats in het najaar. De aanbevelingen in dit rapport met de naam 
"nieuw elan" werden volledig door het bestuur overgenomen. Essentie van het rapport was 
te komen tot een kleiner en daarmee slagvaardiger bestuur van vijf personen. 
Het bestuur kende vanaf de vorige ledenvergadering op 16 april blijvend vacatures voor 
secretaris en penningmeester. We mogen ons gelukkig prijzen dat oud-penningmeester John 
Wezenberg zich bleef inzetten voor de financiële administratie, de ledenadministratie en de 
coördinatie van de verspreiding van het Historisch Tijdschrift en dat oud-secretaris het 
inkomend mailverkeer en de website wilde blijven bijhouden.  
Vanwege omstandigheden in de privésfeer lieten aan het eind van het jaar een tweetal 
bestuurleden weten tot nader bericht hun bijdrage aan het bestuur tot een minimum te 
moeten beperken. 
  
Lezingen 
In 2019 werden de volgende lezingen gehouden: 
8 januari Hette Meijering: Geert van Wou en het Kamper klokkenluidersgilde 
12 februari Geraart Westering: Amsterdamse School architectuur in Kampen 
12 maart Rob Busser: Kampen en de scheepvaart vóór 1200 
9 april  Joop van Dijk: De struikelsteentjes van Kampen 
8 oktober Marcel de Jong: Reformatie en kerkstrijd was ook klassenstrijd 
12 november Theo van Mierlo: De IJsselkogge en de gouden eeuw van Kampen 
10 december Jaap Bruins Slot: Over 250 jaar Het Nut in Kampen 
 
Alle lezingen werden gehouden in de Van Mulkenzaal in de Stadskazerne. Omdat de uitbater 
van Café Paatje in mei stopte, waren we genoodzaakt tijdens de laatste drie lezingen zelf 
voor (het bestellen en schenken van) koffie en thee te zorgen. De gemiddelde opkomst bij de 
lezingen vertoont de afgelopen jaren een groeiende lijn. 
        
Werkgroepen 
De volgende werkgroepen ontplooiden in 2019 regelmatig activiteiten: 
• werkgroep archeologie 
• werkgroep bibliotheek 
• werkgroep genealogie 
• werkgroep Historisch Onderzoek Kampen 
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Vanwege hogere bestuurlijke prioriteiten is het helaas niet gelukt om tijdig te zorgen voor 
coördinatie en bundeling van verslaglegging vanuit de werkgroepen. 
 
       Sybren Gerlofsma, bestuursvoorzitter 
 
 

Algemeen jaarverslag over het jaar 2020 (agendapunt 4)  
 
Het jaar 2020 was ook voor onze vereniging een bijzonder jaar. Enerzijds het jaar van de start van 
een nieuwe dynamiek binnen de vereniging, maar ook het coronajaar dat de vereniging 
grotendeels lamlegde. Een jaar waarin het bestuur wisselde en met nieuwe mensen onder interim-
status begon met het formuleren van nieuwe ambities, maar waar we als leden niet of nauwelijks 
samen konden komen. Wel kwam er een geheel nieuw Historisch Tijdschrift dat sterk rendeert 
voor de vereniging, zowel in verkoop als in werving van leden. Dat laatste laat zich vooral zien in de 
lopende jaargang 2021, maar ging wel al in 2020 van start.  
 
Ledental 
Op 1 januari 2020 telde de vereniging 489 leden, op 31 december 2020 was dit gestegen tot 508.  
Deze aantallen zijn inclusief (geregistreerde) huisgenootleden. 

 
Bestuur 

Voor het bestuur was 2020 een bijzonder jaar. Het bestuur trad, na het vaststellen van het 
adviesrapport ‘Nieuw Elan’ over vernieuwing van de structuur en de inhoud van de vereniging, af op 
voorstel van voorzitter Gerlofsma d.d. 31/3. Dit na overleg met de leden van de denktank en met het 
oog op de coronaperiode die op dat moment onze ALV in de war stuurde. Per 14 april 2020, de 
datum dat de reguliere ALV moest worden afgelast wegens de coronamaatregelen, werden de 
resterende bestuursleden (Sybren Gerlofsma, Gert-Jan Casteleijn, Johan Prins en Theo 
Nieuwenhuizen en Cor Scheurwater) afgelost door een interim-bestuur, bestaande uit de kandidaat-
bestuursleden Herman Broers (vz.), André Westendorp (secr.), Cor Scheurwater (op verzoek van 
interim-bestuur waarin Cor heeft ingestemd), Jos van Hoef (penningm.) en Bert Anthonisse (alg.) die 
op de ALV hadden zullen worden voorgedragen. 
  De laatstgenoemde twee waren afkomstig uit een wervingsoproep aan leden zich voor een 
nieuw te vormen bestuur te melden. Bert Anthonisse verliet het bestuur vrij snel wegens een 
onoverbrugbaar verschil van inzicht met de andere interimmers. Hij werd na enige tijd opgevolgd 
door Neel Wijshake-Emmerik die in het bestuur terugkeerde. Interim-penningmeester Jos van Hoef 
moest stoppen wegens privéomstandigheden. Zijn functie is de rest van het jaar waargenomen door 
Cor Scheurwater, met onontbeerlijke steun van John Wezenberg als administrateur. 
 
De samenstelling van het interim-bestuur per 31-12-2020:  

Voorzitter  Herman Broers 

Vicevoorzitter  Cor Scheurwater (wnd. penningm.) 

Secretaris  André Westendorp 
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Penningmeester vacant 

Algemeen lid  Neel Wijshake 

 

Lezingavonden 

De lezingen zijn wegens de coronamaatregelen per april 2020 voor de rest van het jaar stopgezet. 
Wel vonden nog plaats:  

14 januari :  Gerrit de Munnik: Indonesïe en de onafhankelijkheidsstrijd.  

11 februari: De Kamper Pubquiz o.l.v. de Kamper Taalkringe  

10 maart:  Karel Vlierman: Alle koggen van Nederland en Vlaanderen (en de IJsselkogge) 
De avonden zijn gehouden in de Johan van Mulkenzaal in de Stadskazerne. 
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, gepland op 14/4/20, is vanwege de coronamaatregelen tot 
nader order uitgesteld. 

 

Werkgroepen 

Wat betreft de redactie van het Historisch Tijdschrift, zie onder ‘Publicaties’ 
  De lezingencommissie heeft in 2020 noodgedwongen na 14 april haar activiteiten moeten 
staken, maar heeft in het kader van het vernieuwen van de koers van de vereniging veel overlegd 
met het interim-bestuur (voor zover corona dat toestond). Naar verwachting zal dit collectieve 
denkwerk zich in 2021 vertalen naar het vervolg van de programmering. 
  De werkgroep Genealogie heeft zich in 2020 vooral bezig gehouden met ondersteuning bij 
‘vastgelopen’ onderzoeken en/of beantwoording van vragen die we kregen. Gedurende de 
coronamaatregelen is niet mogelijk geweest om onderzoek in archieven uit te voeren. We hebben 
daarom via onze website de mogelijkheid geboden aan een iedereen om ons vragen / hulp voor te 
leggen waar men niet of nauwelijks uitkwam. Hiervan is in 2020 veelvuldig gebruik gemaakt.  

  De werkgroep Documentatie is in beperkte mate toch nog bezig geweest met het verder 
invoeren van geschonken boeken, tijdschriften en overige informatiedragers in het gedigitaliseerd 
systeem voor onze bibliotheek. Via onze website kunt u kennisnemen van de voortdurende uitbouw 
van onze bibliotheek. 
  De werkgroep HOK (Historisch Onderzoek Kampen) heeft per brief d.d. 25/3/20, afkomstig 
van initiator Rob Busser, laten weten zichzelf op te heffen. Vier leden ervan waren op dat moment al 
uitgetreden. De brief werd nog ontvangen door het oude bestuur en is mee overgedragen aan het 
interim-bestuur. Na een toelichtend telefoongesprek op de brief tussen Busser en Broers is besloten 
de toekomst van het historisch onderzoek vanuit de vereniging in den brede (en hoe dit in te richten) 
i.v.m. de coronaperiode even ‘geparkeerd’. Het is aan een nieuw bestuur, dat een langere horizon 
heeft dan het interim-bestuur, dit verder op te pakken. 
 

Publicaties 
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Mededelingen 
  Het informatieblad 'Mededelingen' is in 2020 zes maal verschenen.  
Historisch Tijdschrift 
  Het Historisch Tijdschrift verscheen, met een dubbeldikke WO2-special, in maart 2020 in een 
geheel nieuw jasje. Het bestuur besloot in overleg met de redactie al eind 2019 om te willen komen 
tot een facelift. Een werkgroep (bestuurders Gert-Jan Casteleijn en Cor Scheurwater, redactieleden 
Herman Broers en Harry Stalknecht) hebben dit in de maanden daaraan voorafgaande voorbereid. Er 
is afscheid genomen van drukker/vormgever Zalsman en gekozen voor een nieuwe samenwerking 
met vormgevingsbureau Garage (Peter Slager) voor ontwerp en vormgeving, en een voorlopige 
samenwerking met internetdrukker Drukwerkdeal.nl in Deventer voor de druk. Het blad is nu A4-
formaat, fullcolour en kent een oplage van 700 stuks. De WO2-special van maart 2020 kende een 
verhoogde oplage van 1000 stuks. Het eerste exemplaar ervan is – letterlijk op de laatste dag voor de 
corona-lockdown – door Scheurwater en Broers in het stadhuis aangeboden aan burgemeester 
Koelewijn. 
  Het vernieuwde tijdschrift viel in zeer goede aarde bij zowel leden als bij niet-leden. De 
externe verkoop is significant toegenomen (de WO2-special van maart 2020 raakte geheel 
uitverkocht) en er gaat een zeker leden-wervend effect vanuit. Het interim-bestuur is over de 
omzetting van het tijdschrift zeer verheugd, ook omdat het blad rechtstreeks bijdraagt aan de 
uitstraling van onze vereniging en daarbij nu ook inkomsten genereert. 
  Het Historisch Tijdschrift verscheen in totaal vier keer. De verschijning wordt als vanouds 
mede mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren, waarvan de logo's achter in het tijdschrift zijn 
opgenomen. 
  De redactie bestaat per 31/12/20 uit: Winy Pieffers (secr.), Jaap van Gelderen, Harry 
Stalknecht, Jos van Dam en coördinator Herman Broers. Johan Prins heeft in april 2020, na jarenlang 
steun en toeverlaat van het blad te zijn geweest, wegens omstandigheden de redactie moeten 
verlaten. Zijn plek is in het najaar van 2020 ingenomen door Theo van Mierlo.  

 
Diversen 
Samenwerking binnen De Stadskazerne 
De corona-periode is door het interim-bestuur gebruikt om het gesprek over een betere 
samenwerking met de andere partijen binnen De Stadskazerne op gang te brengen. In 2020 zijn op 
dat gebied de eerste stappen in de goede richting gezet. Namens het interim-bestuur neemt 
voorzitter Broers iedere zes weken deel aan het programmeringsoverleg met Stadsarchief Kampen 
(waaronder HV JvA organisatorisch ressorteert), de bibliotheek, de stadsarcheoloog en RTV 
IJsselmond. Met name de samenwerking met het Stadsarchief en in toenemende mate ook de 
bibliotheek begint goed op gang te komen, als gevolg van een wederzijds veranderende houding. Er 
is meer vertrouwen onderling, energie en ook visie op die samenwerking waarneembaar, zij het pril. 
Er is ook meer enthousiasme om samen tot nieuwe plannen te komen.  
 Samenwerking in programmering binnen de kazerne heeft meerwaarde, dat is duidelijk. Wat 
betreft het rendement en de inzetbaarheid van de Jan van Arkelkamer ten behoeve van onze 
vereniging, blijft ook het interim-bestuur kritisch. Welke kant het hiermee op moet, is een van de 
opdrachten voor een nieuw bestuur. Maar al met al is sprake van verbetering, onder moeilijke 
omstandigheden. 
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Exposities 2020 
De eerste resultaten van de samenwerking waren twee exposities, die – hoewel ernstig gehinderd 
door gebrekkige toegang tot de kazerne als gevolg van corona – door JvA samen met het Stadsarchief 
met succes zijn opgezet, te weten de WO2-expositie Alle waarden draaien om, Kampen bezet en 
bevrijd 1940-1945 (voorjaar-zomer 2020) en de expositie ‘Kamper jongens in Indië 1945-1950’. 
  Ook waren voorbereidingen in een vergevorderd stadium voor een gezamenlijk symposium 
over Kampen en het kolonialisme, na een publicatie over generaal Van Heutsz in het Historisch 
Tijdschrift (juni 2020). Ook deze plannen moesten wijken voor corona, maar zitten in het vat en 
verzuren niet. Dit geldt ook voor enkele lezingen die in Stadskazerne-verband gepland stonden en in 
2021 en/of 2022 naar verwachting alsnog geprogrammeerd zouden kunnen worden. 

 

André Westendorp, secretaris a.i. 

 
 

  



Jrg.18 nr.4 11 12 oktober 2021 

Financiële stukken over het jaar 2019 (agendapunten 5) 
         
Financieel Overzicht 2019 (inclusief begroting 2020) opgesteld: 1-3-2020 
  

   
Ledeninformatie         

  
begroting 

2020 
begroting 

2019 
definitief 

2019 
definitief 

2018 
aantal leden (werk. ber. gemiddelde) 345/75 345/75 465 441 

tarief  18,5 /€ 25,- 18,5 /€ 25,- 
18,5 /€ 

25,- 18,50 

     
Resultatenoverzicht         

Inkomsten 
begroting 

2020 
begroting 

2019 
definitief 

2019 
definitief 

2018 

contributie 8.250 8.250 8.611 8.160 
donatie 50 50 11 14 
bijdrage porto 200 200 233 194 
Lezingen vrijw. bijdrage 100 100 165 62 
Losse verkoop tijdschr. e. d. 1.000 1.000 175 882 
Sponsoring 2.250 2.250 2.250 2.250 
Diversen 50 100 25 53 
Bijzondere bate   0 0 0 
 Fonds Wiersma (tbv project 75 jr bevr.) 2.500       
Rek.Crt. 500 jaar Reformatie   0 0 0 
Rek. Crt. Behoud Erfgoed Brunnepe   0 0 0 
Rek.Crt. Erfgoedraad   0 0 0 
Totaal inkomsten 14.400 11.950 11.470 11.614 

     

     

     

Uitgaven 
begroting 

2020 
begroting 

2019 
definitief 

2019 
definitief 

2018 
Zaalhuur 1.200 1.200 1.270 1.200 
Lezingen/excursies 1.000 1.000 687 460 
Hist. Tijdschrift 9.200 7.400 4.869 6.255 
Project "75 jaar bevrijding" 2.500       
Mededelingenblad 300 300 160 227 
Werkgroepen     0 869 
Werkgroep Archeologie 250 250 240 0 
Werkgroep Bibliotheek 250 250 149 0 
Werkgroep Genealogie 500 500 33 0 
Werkgroep HOK 250 250 0 0 
Werkgroep Taal 250 250 0 0 
Kosten inventaris apparatuur 300 300 158 293 
Overige kosten 600 600 389 604 
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Kosten website 200 200 145 145 
Publicaties (drukwerk)     0 0 
Porto  700 700 460 737 
Resultaat lopende jaar -3.100 -1.250 2.911 825 
Totaal uitgaven 14.400 11.950 11.470 11.614 
      
          
Balans (na resultaat bestemming)         

Debet     

31 
december 

2019 

31 
december 

2018 
          
Inventaris/apparatuur     0 0 
Debiteuren     186 56 
Liquide middelen     33.090 30.747 
          
Totaal debet     33.275 30.803 

     
     

Credit     

31 
december 

2019 

31 
december 

2018 
          
Fonds Hans Wiersma     10.000 10.000 
Fonds Hommo Reenders     2.500 2.500 
Fonds Taalkring Publicatie     3.600 3.600 
Crediteuren     1.355 1.794 
Rek.Crt. Erfgoedraad Kampen 1)     0 0 
Rek. Crt. Behoud Erfgoed Brunnepe 1)     0 0 
Kapitaal     15.820 12.909 
          
Totaal credit     33.275 30.803 

     

1) HV Jan van Arkel verzorgt het betalingsverkeer van de Stichting Erfgoedraad Kampenen  
van de Stichting Behoud Erfgoed Brunnepe. Teneinde dit zichtbaar te maken zijn de 
rekening courant verhoudingen daarvan als aparte regels op de balans weergegeven. 

     

Toelichting Financieel Overzicht (Inclusief begroting 2020) 

     
Resultatenoverzicht: 
O.a. ook als gevolg van een actief incassobeleid is de contributieopbrengst hoger dan 
begroot (€ 361) en vorig jaar (€ 452). 

Opnieuw tegenvallende opbrengsten uit losse verkoop. In 2019 zijn geen nieuwe 
publicaties gerealiseerd. Daarnaast stagneert ook de opbrengsten uit eerdere publicaties. 
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Als gevolg van het samenvoegen van de nummers 3 en 4  zijn de kosten van het Historisch 
Tijdschrift fors lager dan begroot (€ 2.531) en vorig jaar ( €1.386). In lijn hiermee zijn de 
portokosten lager dan begroot (€ 240) en vorig jaar ( €276). Besloten is dit voordeel aan te 
wenden voor het uitgeven van een dubbeldik themanummer,  "75 jaar bevrijding" in maart 
2020. Dit zal dan ook het eerste nummer zijn met een nieuwe layout en in een nieuw 
formaat. 
Al met al resulteert een en ander erin dat het verwachte negatieve resultaat van € 1.250 in 
een positief resultaat van € 2.911 is geworden.  Dit saldo is als te doen gebruikelijk 
toegevoegd aan het eigen kapitaal. 

Begroting 2020: 
De begroting 2020 is gebaseerd op de begroting van 2019.  Wel is voor wat  betreft de 
kosten van Historisch Tijdschrift rekening gehouden met de extra kosten van het dubbel 
dikke themanummer. Daarnaast zijn in de begroting ook de kosten (€ 2.500)  van het 
project 75 jaar bevrijding (expositie in samenwerking met het stadsarchief) verwerkt.  Ter 
financiële dekking van ons aandeel in dit project is besloten een gelijk bedrag te laten 
vrijvallen uit het Fonds H. Wiersma. 

De  begroting 2020 laat vervolgens een tekort zien van € 3.100. Ongeveer gelijk aan het 
overschot in het jaar 2019.      

JW/4-3-2020 
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 Financiële stukken over het jaar 2020 
(inclusief begroting 2021)  (agendapunten 5 en 6) opgesteld: 24-1-2021 
  

   
Ledeninformatie         

  
begroting 

2021 
begroting 

2020 
definitief 

2020 
definitief 

2019 
aantal leden (werk. ber. gemiddelde) 360/70 345/75 453 465 

tarief  
18,5 /€ 

25,- 18,5 /€ 25,- 18,50 18,50 

     
Resultatenoverzicht         

Inkomsten 
begroting 

2021 
begroting 

2020 
definitief 

2020 
definitief 

2019 
contributie 8.410 8.250 8.375 8.611 
donatie 50 50 61 11 
bijdrage porto 200 200 264 233 
Lezingen vrijw. bijdrage 100 100 64 165 
Losse verkoop tijdschr. e. d. 3.500 1.000 2.596 175 
Sponsoring 2.250 2.250 2.125 2.250 
Diversen 50 50 12 25 
Bijzondere bate     0 0 
Fonds Wiersma(tbv project 75 jr bevr)   2.500 2.000 0 
Rek.Crt. 500 jaar Reformatie   0 0 0 
Rek. Crt. Behoud Erfgoed Brunnepe   0 0 0 
Rek.Crt. Erfgoedraad   0 0 0 
Totaal inkomsten 14.560 14.400 15.495 11.470 
      

     

     

Uitgaven 
begroting 

2021 
begroting 

2020 
definitief 

2020 
definitief 

2019 
Zaalhuur 1.200 1.200 1.200 1.270 
Lezingen/excursies 1.500 1.000 399 687 
Hist. Tijdschrift 6.500 9.200 9.261 4.869 
Project "75 jaar bevrijding"   2.500 2.000 0 
Mededelingenblad 300 300 341 160 
Werkgroepen         
Werkgroep Archeologie 250 250 100 240 
Werkgroep Bibliotheek 500 250 388 149 
Werkgroep Genealogie 250 500 127 33 
Werkgroep HOK   250 0 0 
Werkgroep Taal 250 250 0 0 
Kosten inventaris apparatuur 300 300 277 158 
Overige kosten 1.500 600 375 389 



Jrg.18 nr.4 15 12 oktober 2021 

Kosten website 1.200 200 145 145 
Publicaties (drukwerk) 2.500   0 0 
Porto  1.000 700 880 460 
Resultaat lopende jaar -2.690 -3.100 3 2.911 
Totaal uitgaven 14.560 14.400 15.495 11.470 
      

     
Balans (na resultaat bestemming)         

Debet     

31 
december 

2020 

31 
december 

2019 
          
Inventaris/apparatuur     0 0 
Debiteuren     195 186 
Liquide middelen     30.001 33.090 
          
Totaal debet     30.196 33.275 

     
     

Credit     

31 
december 

2020 

31 
december 

2019 
          
Fonds Hans Wiersma     8.000 10.000 
Fonds Hommo Reenders     2.500 2.500 
Fonds Taalkring Publicatie     3.600 3.600 
          
Crediteuren     273 1.355 
Rek.Crt. Erfgoedraad Kampen 1)     0 0 
Rek. Crt. Behoud Erfgoed Brunnepe 1)     0 0 
Kapitaal     15.823 15.820 
          
Totaal credit     30.196 33.275 

     

1) HV Jan van Arkel verzorgt het betalingsverkeer van de Stichting Erfgoedraad Kampen 
en  van de Stichting Behoud Erfgoed Brunnepe. Teneinde dit zichtbaar te maken zijn de 
rekening courant verhoudingen daarvan als aparte regels op de balans weergegeven. 

     

Toelichting Financieel Overzicht  2020 (Inclusief begroting 2021) 

     
Resultatenoverzicht: 
Contributieopbrengst hoger dan begroot (€ 125) maar toch lager dan vorig jaar (€ 237). 
De toename in het ledenaantal zoals aangegeven in het jaarverslag van de secretaris 
wordt financieel pas zichtbaar in 2021.  Daarnaast is het zo dat een 10-tal leden met een 
betalingsachterstand nog niet officieel is uitgeschreven. 
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De kosten van de lezingen zijn als gevolg van het annuleren van een aantal lezingen in 
verband met Corona fors lager dan begroot € 601 en vorig jaar € 288.  

De vernieuwde opzet van het historisch tijdschrift (voornamelijk het openingsnummer) 
heeft een uitermate positief efffect gehad op opbrengsten uit losse verkoop. € 1.596 
meer dan begroot en zelf  € 2.420 meer dan in 2019. 

De kosten van het historisch tijdschrift zijn welliswaar €4.392 hoger dan in 2019 (in 2019 
zijn de nummers 3 en 4 samengevoegd), maar liggen nagenoeg op het niveau zoals 
begroot. (€ 61 hoger). 
Als gevolg van de Corona pandemie kon het project 75 jaar bevrijding helaas geen 
doorgang vinden op de geplande wijze. De kosten zijn daardoor € 500 lager uitgekomen 
dan begroot. Uiteraard is de gekoppelde financiering uit het Hans Wiersma daardoor ook 
met € 500 verlaagd. 

Al met al resulteert een en ander erin dat het verwachte negatieve resultaat van € 3.103 
zelfs een positief resultaat van € 3 is geworden.  Dit saldo is als te doen gebruikelijk 
toegevoegd aan het eigen kapitaal. 

Begroting 2021: 
De begroting 2021 is grotendeels gebaseerd op de vaste basisactivteiten.  Wel is  rekening 
gehouden met een structurele verhoging van lezingenbudget van €1.000 naar € 1.500. 
Daarnaast zijn  incidentele extra kosten begroot voor een aanpassing/update van de 
website (€ 1.000) en aanpassing van de Statuten ( € 500). Ook wordt in samenwerking 
met derden een publicatie voorbereid. Uitgangspunt hierbij is dat de te maken kosten (€  
2.500 ) gecompenseerd zullen worden door extra opbrengsten in de losse verkoop. 

De  begroting 2021 laat vervolgens een tekort zien van €2.690.  
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NOTEN OP ZANG (agendapunten 7) 
MEERJARENPLAN 2021-2025 Historische vereniging van de IJsseldelta Jan van Arkel 
 
Uitwerking o.b.v. adviesrapport NIEUW ELAN 
INHOUD BOVEN VORM - OPEN EN FLEXIBEL  
ZICHTBAAR - EENVOUDIG EN EFFECTIEF 
 
Kampen, 10 oktober 2021 
 
Bestuur ad-interim: 
Herman Broers (vz.), André Westendorp (secr.), John Wezenberg (penningm.), Cor Scheurwater (vice-
vz.), Neel Wijshake-Emmerik (alg.) 
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NOTEN OP ZANG 
Meerjarenplan HV JvA 2020-2025 
 
 
Inleiding 
  Met adviesrapport Nieuw Elan (2020) als uitgangspunt, is HV JvA de weg van vernieuwing 
ingeslagen. Het interim-bestuur, aangetreden op 14 april 2020, heeft de taak gekregen het 
adviesrapport te vertalen in concrete actie voor de komende jaren. Meerjaarplan 2021-2025 ‘Noten 
op Zang’ is daarvan het resultaat, hierbij ter bespreking en vaststelling aangeboden aan de ALV. 
  Verdeeld over vijf aandachtsgebieden heeft het interim-bestuur praktische en inhoudelijke 
ambities voor de komende vier jaar geformuleerd. Ze gelden als de heldere uitgangspunten van al 
het bestuurlijk handelen, niet meer en niet minder. Ieder punt is een streven en geen absolute 
waarde; we zijn geen managers maar vrijwilligers.  
 
Interim-bestuur HV JvA, 10 oktober 2021 
 
 
 
Algemeen        OPEN EN FLEXIBEL/ZICHTBAAR 
 
Doel   Vitale en eigentijdse historische vereniging met een open vizier en voldoende 
   betrokken en actieve leden  
 
Middel   De in 2020 ingezette ledengroei versterken: ruim 500 nu, 600 in 2023, 700 in 2025 
   Ledenparticipatie verhogen 
   Zichtbaarder zijn, meer naar buiten treden als actor in historische stad 
   Meer digitaal werken, ook in representatie (met behoud van ‘t goede) 
   Vernieuwde (kortere) naam, huisstijl en website 
 
Aanpak  Aanwas leden ‘verjongen’  
   Werkgroepenstructuur invoeren, aantal werkgroepen verhogen   
   Vereniging ‘open gooien’, meer samenwerking met derden  
   (structureel en in projectvorm) 
   Programmering – activiteiten – werving - publiciteit integraal benaderen 
   Vooruit plannen en inzichtelijker verantwoorden (jaarplanningen) 
 
Stille wens Jongerenaanwas met (eigen) programma 
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Bestuur en organisatie       EENVOUDIG EN EFFECTIEF 
 
Doel  Op maat gesneden bestuur, geen onnodig overleg, accent naar sturen op inhoud en 
   activiteiten 
 
Middel  Bestuur maximaal 5 personen (1 laag) 
   ICT-structuur verbeteren, ledenbenadering digitaal, open interne communicatie 
 
Aanpak  Statutenwijziging t.a.v. omvang en opzet bestuur en evt. naamswijziging (nodig) 
   Huishoudelijk reglement aanpassen voor wat niet statutair gewijzigd hoeft te worden 
   Creëren van:  
   - Vaste taakwerkgroepen, permanent bestaan, o.a. redactie HT, programmering &  
  communicatie, ICT, genealogie, archeologie, werkgroep taal (Kamper Taalkringe) 
   - Flexibele themawerkgroepen op inhoud (semipermanent en/of ad-hoc, 
   inclusief themawerkgroepen t.b.v. historisch onderzoek) 
  
   
 
 
Inhoud         INHOUD BOVEN VORM 
Doel  Inhoud als uitgangspunt, aantrekkelijk programmeren, onderling verbinden, meer 
   eigen onderzoek en publicaties door leden 
 
Middel   Historisch Tijdschrift en programmering centraal stellen (eigen en met partners) 
   Inhoudelijke ambities programmering verhogen 
   1x per 2 jaar themasymposium van (boven)regionale ambitie (evt. met derden) 
  
Aanpak   Lezingencommissie versterken 
   Lezingen/activiteitenbudget structureel verhogen 
   Historisch Tijdschrift verder ontwikkelen als publiekstijdschrift en belangrijk(ste) 
   reguliere podium voor toegankelijke, eerstehands geschiedschrijving in de IJsseldelta 
   Meer eigen historisch onderzoek (evt. met derden) ontwikkelen en presenteren 
   Meer projectpublicaties (eigen beheer e.o. met derden) 
   Nieuwe vormen experimenteren en toevoegen: podcast, film, debat 
 
Stip op de horizon: Feestelijk jaarprogramma 50 + 20-jarig bestaan in 2023 (1973-2003/2003-2023) 
   (presentatie van de vernieuwde vereniging) 
 
Stille wens  Eigentijdse terugkeer huiskamerbijeenkomsten (evt. Historisch Café) en excursies 
   voor leden, ook i.s.m. zusterverenigingen 
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Financiën         EENVOUDIG EN EFFECTIEF 
 
Doel   Financieel vitale, evenwichtige, onafhankelijke vereniging 
 
Middel   Contributie opnieuw vaststellen na onderzoek reëel contributiebedrag anno 2021 (nu 
   18,50 per jaar, bedrag staat al 20 jaar vast) 
   Vernieuwde HT inzetten voor hogere adverteerdersopbrengsten 
   Meer vrije verkoop HT en eigen publicaties 
   Projecten mogen opbrengst hebben die verenigingskas ten goede komt 
 
Aanpak  Contributie-onderzoek (o.a. huisgenootleden onder de loep) 
   Herinrichting penningmeesterschap, verenigings- en ledenadministratie / efficiency 
   Meer opbrengsten halen uit eigen podia en projecten naast contributie 
   Meerjarenbegroting ontwikkelen en monitoren 
   Toegang reguliere lezingen gratis voor leden en niet-leden (symposia wel entree) 
 
Stille wens:  Meer geld op eigen kracht voor verbeteren aanbod vereniging op alle terreinen  
 
 
 
Huisvesting en collectie      INHOUD BOVEN VORM 
Doel  Programmering voorop, huisvesting ondergeschikt daaraan (‘overal thuis in K en IJ’) 
   Eigen collectie alleen met toegevoegde waarde (wat SAK en FWA niet hebben) 
 
Middel  Huisvesting analyseren en waar nodig aanpassen 
   Collectie vereniging doorlichten en aanscherpen 
   Flexibiliteit in locaties voor activiteiten, op basis van inhoud en schaal  
 
Aanpak  Flexibel in locatie worden 
   Onderzoek met advies: voldoet Stadskazerne als vaste plek, of moet het anders?  
   Na advies hierop beleid maken 
 
Tenslotte 
Met bovenstaande opdracht voor 2021-2025, wil interim-bestuur door als definitief bestuur. 
 
 
Kampen/IJsselmuiden, 10 oktober 2021 
Herman Broers, André Westendorp, Cor Scheurwater, Neel Wijshake-Emmerik, John Wezenberg 

  



Jrg.18 nr.4 21 12 oktober 2021 

STATUTENWIJZIGING VERENIGING (agendapunt 8) 

Notariskantoor Herweijer Kampen 

ONTWERPAKTE 
 
STATUTENWIJZIGING VERENIGING 
Heden, *verscheen/verschenen voor mij, mr. *, notaris te Kampen: 
* (personalia worden nog nader ingevuld) 
ten deze handelend als * respectievelijk * van de vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid: Historische Vereniging voor de IJsseldelta “Jan van 
Arkel”, statutair gevestigd te Kampen, postadres: Ringmus 7, 8271 HG 
IJsselmuiden, welke vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 40059493, hierna te noemen: “de 
Vereniging”, en als zodanig blijkens de gegevens uit het handelsregister en de 
statuten bevoegd de vereniging rechtsgeldig te vertegenwoordigen. 
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt: 
- De Vereniging is opgericht op tweeëntwintig augustus negentienhonderd 
drieënzeventig; 
- De statuten van de Vereniging werden voor het laatst gewijzigd bij akte, op 
dertien april tweeduizend vier bij akte verleden voor mr A.C. Goedegebure, 
destijds notaris te Kampen. 
Door de Algemene Vergadering van de Vereniging is - met inachtneming van de 
vereisten als vermeld in de statuten van de vereniging - in de ledenvergadering de 
dato ***, *mede in verband met de ledenvergadering de dato *, besloten om de 
statuten te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen. 
Ter uitvoering van gemeld besluit stellen de verschenen personen, handelend als 
gemeld, bij deze de statutenwijziging vast en constateren zij dat de statuten vanaf 
heden luiden als volgt: 
Artikel 1. 
Begripsbepalingen. 
In deze statuten wordt verstaan onder: 
- Algemene Vergadering: het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door 
stemgerechtigde leden van de Vereniging; 
2 
- Bestuur: het Bestuur van de Vereniging; 
- Schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander 
gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op 
schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende 
zekerheid kan worden vastgesteld; 
- Statuten: de statuten van de Vereniging; 
- Vereniging: de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben. 
Artikel 2. 
Naam. 
De Vereniging draagt de naam: Historische Vereniging voor de IJsseldelta 
“Jan van Arkel”. 
Artikel 3. 
Zetel. 
De Vereniging heeft haar zetel te Kampen. 
Artikel 4. 
Doel. 
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1. De Vereniging heeft ten doel: het bevorderen van de interesse voor het 
historisch erfgoed van (voornamelijk) de kernen Kampen, Kampereiland, ’s- 
Heerenbroek, Grafhorst, Kamperveen, Wilsum, IJsselmuiden, Mastenbroek, 
Zalk en Veecaten. 
2. De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het stimuleren en 
coördinerend vorm te geven aan: 
- het onderzoeken, bestuderen, beschrijven en bekendmaken van het 
verleden; 
- het verzamelen en toegankelijk maken van documentaire gegevens en 
historische voorwerpen uit de geschiedenis; 
- het eventueel ondersteunen van instellingen en activiteiten in de 
gemeente Kampen die het bovenstaande beogen. 
3. Door de Vereniging kunnen daartoe verscheidene activiteiten worden 
ontplooid als: 
- het uitgeven van een periodiek en andere geschriften; 
- het houden van voordrachten, excursies en tentoonstellingen; 
- het instellen van interesse-, werk- of projectgroepen en commissies; 
- het geven van publiciteit aan positieve en negatieve ontwikkelingen met 
betrekking tot het historisch erfgoed. 
4. De Vereniging heeft niet ten doel het maken van winst. 
Artikel 5. 
Leden. Aspirant-leden. Donateurs. 
1. De vereniging kent gewone leden, huisgenootleden, jeugdleden, ereleden en 
donateurs. 
2. Gewone leden zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien jaar 
hebben bereikt. 
3. Als huisgenootlid kunnen toegelaten worden natuurlijke personen die, hetzij 
als partner, hetzij als familielid in gezinsverband, met een gewoon lid als 
3 
hiervoor in lid 2 bedoeld samenwonen, hetzij in bijzondere gevallen, ter 
beoordeling van het bestuur. Huisgenootleden hebben alle rechten, voor zover 
zij de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben, doch ontvangen de door de 
vereniging uitgegeven publicaties niet. 
4. Als jeugdleden kunnen worden toegelaten natuurlijke personen jonger dan 
achttien jaar. Jeugdleden worden automatisch lid in het verenigingsjaar, 
volgend op dat waarin zij de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. 
5. Tot erelid kunnen, op voordracht van het bestuur, door de algemene 
vergadering worden benoemd personen die zich bijzonder hebben 
onderscheiden voor de vereniging. Zij zijn vrijgesteld van betaling van 
contributie doch hebben niettemin alle rechten van gewone leden. 
6. Als donateurs kunnen toegelaten worden natuurlijke en rechtspersonen die de 
vereniging steunen met een periodieke geldelijke bijdrage. Donateurs hebben 
geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de 
Statuten zijn toegekend en opgelegd. 
7. Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden, en 
donateurs zijn opgenomen. 
8. Voorzover uit deze statuten niet anders blijkt worden in deze statuten onder 
“leden” begrepen: gewone leden, huisgenootleden, jeugdleden en ereleden. 
Artikel 6. 
Toelating. 
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1. Het Bestuur beslist omtrent de toelating van leden en donateurs. 
2. Bij niet-toelating tot lid kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating 
besluiten. 
Artikel 7. 
Einde van het lidmaatschap. 
1. Het lidmaatschap van de Vereniging eindigt: 
a. door het overlijden van het lid; 
b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging door de Vereniging. 
Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten 
voor het lidmaatschap bij de Statuten gesteld te voldoen, wanneer het lid 
de verplichtingen van het lid jegens de Vereniging niet nakomt, alsook 
wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren; 
d. door ontzetting. 
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de 
Statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, of de 
Vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
2. Opzegging door de Vereniging geschiedt door het Bestuur. 
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging kan 
slechts geschieden tegen het einde van het Verenigingsjaar, en met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. 
Echter kan het lidmaatschap in ieder geval worden beëindigd tegen het eind 
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van het boekjaar, volgend op het boekjaar waarin wordt opgezegd. 
Voorts kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de 
Vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren. 
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het voorgaande lid, doet het 
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum 
waartegen was opgezegd. 
5. Een lid kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één 
maand nadat het lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de 
Vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van 
Titel 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. 
6. Een lid kan voorts het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen 
binnen één maand nadat het lid een besluit, waarbij de rechten van het lid zijn 
beperkt, ofwel de verplichtingen van het lid ten opzichte van de Vereniging 
zijn verzwaard, bekend is geworden of medegedeeld. 
Het besluit is alsdan niet op het betreffende lid van toepassing. 
Een lid is niet bevoegd door opzegging van het lidmaatschap een besluit, 
waarbij de geldelijke rechten en verplichtingen van het lid zijn gewijzigd, ten 
opzichte van het betreffende lid uit te sluiten. 
7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur. 
8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging op 
grond dat een lid de verplichtingen van het lid jegens de Vereniging niet 
nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden 
het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het 
lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de 
kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Vergadering. 
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Het betrokken lid wordt daartoe ten spoedigste Schriftelijk van het besluit met 
opgave van redenen in kennis gesteld. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met 
dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de 
Algemene Vergadering waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, 
te verantwoorden. 
9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft 
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 
10. Het huisgenootlidmaatschap eindigt door beëindiging van het gewone 
lidmaatschap waaraan het huisgenootlidmaatschap is ontleend. 
Artikel 8. 
Jaarlijkse bijdragen. Verbintenissen. 
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de 
Algemene Vergadering per categorie als bedoeld in artikel 5 lid 1 zal worden 
vastgesteld. 
2. Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke 
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 
3. Bij beëindiging van het lidmaatschap of donateurschap vindt geen restitutie 
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van aan de Vereniging betaalde bijdragen plaats. 
Artikel 9. 
Bestuur. 
1. Het Bestuur bestaat uit een door de Algemene Vergadering te bepalen aantal 
van tenminste drie en ten hoogste zeven personen die door de Algemene 
Vergadering worden benoemd. 
De benoeming van bestuurders geschiedt uit de leden van de Vereniging. 
2. Tenminste drie bestuursleden dienen woonachtig te zijn in de Gemeente 
Kampen. 
3. De benoeming van bestuurders geschiedt uit één of meer bindende 
voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel. 
Tot het opmaken van zulks een voordracht zijn bevoegd zowel het Bestuur als 
tien of meer leden. 
De voordracht van het Bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering 
meegedeeld. 
Een voordracht door tien of meer leden moet tenminste achtenveertig uur vóór 
de aanvang van de vergadering Schriftelijk bij het Bestuur worden ingediend. 
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met 
ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de 
Algemene Vergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste twee 
derden van de leden vertegenwoordigd is. 
Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft 
een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij 
het bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen. 
5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Vergadering 
overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het 
bindend karakter te ontnemen, dan is de Algemene Vergadering vrij in de 
keus. 
6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die 
voordrachten. 
Artikel 10. 
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Einde lidmaatschap Bestuur. Periodiek aftreden. Schorsing. 
1. Elke bestuurder treedt uiterlijk vier jaar na diens benoeming af, volgens een 
door het Bestuur op te maken rooster van aftreding. 
De aftredende is tweemaal dadelijk herkiesbaar; wie in een tussentijdse 
vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van de voorganger 
van de nieuw benoemde bestuurder in. 
2. Elke bestuurder, ook wanneer de bestuurder voor een bepaalde tijd is 
benoemd, kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen 
of geschorst. 
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot 
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 
3. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt voorts: 
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging ten aanzien 
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van een bestuurder die uit de leden benoemd is; 
b. door bedanken. 
Artikel 11. 
Functies in het Bestuur. Besluitvorming van het Bestuur. 
1. Het Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester aan. De voorzitter wordt door de Algemene Vergadering in 
functie gekozen. 
Het Bestuur kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen. 
Een bestuurder kan meer dan één functie bekleden. 
2. Van het verhandelde in elke vergadering van het Bestuur worden door de 
secretaris notulen opgemaakt die in een volgende Bestuursvergadering worden 
vastgesteld en ten blijke daarvan worden ondertekend door de voorzitter en de 
secretaris. 
3. Besluiten van het Bestuur kunnen in plaats van in vergadering ook Schriftelijk 
worden genomen, mits met algemene stemmen van alle bestuurders. 
4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien 
de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang 
heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vereniging en de met haar 
verbonden organisatie. 
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het 
besluit genomen door de Algemene Vergadering. 
5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de 
vergaderingen van en de besluitvorming door het Bestuur worden gegeven. 
Artikel 12. 
Taak van het Bestuur. Vertegenwoordiging. Vergoedingen. 
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 Vereniging en de met haar verbonden organisatie. 
2. Indien het aantal bestuurders beneden drie 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. 
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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 zeven dagen 
onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of 
b. de bestuurder is geschorst. 
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3. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen 
van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het Bestuur worden 
benoemd. 
4. De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van het Bestuur aan haar 
goedkeuring te onderwerpen. 
5. Het Bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd 
te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding 
en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan 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 ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de Vereniging ter zake 
van deze handelingen. 
Op het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van de Algemene 
Vergadering kan tegen derden beroep worden gedaan. 
6. Het bestuur behoeft eveneens toestemming van de Algemene Vergadering 
voor het besluit tot: 
I. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen 
die een bedrag of waarde van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) 
te boven gaan, onverminderd het hierna onder II. bepaalde; 
II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot 
verkrijgen en geven van onroerende goederen; 
b. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een 
bankkrediet wordt verleend; 
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen 
van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een 
aan de vereniging verleend bankkrediet; 
d. het aangaan van dadingen; 
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale 
procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire 
maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen 
uitstel kunnen lijden. 
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep 
worden gedaan. 
7. Onverminderd het in lid 5 van dit artikel bepaalde wordt de Vereniging 
vertegenwoordigd door: 
- het Bestuur; of 
- voorzitter en secretaris, voorzitter en penningmeester of secretaris en 
penningmeester. Voor het geval van afwezigheid van twee van deze drie 
bestuurders kunnen zij of kan één van hen de derde bestuurder volmacht 
geven tot vertegenwoordiging van de Vereniging. Deze volmacht, die 
schriftelijk moet worden gegeven, mag slechts strekken tot eenmalige 
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duidelijk omschreven rechtshandelingen; 
- de penningmeester, indien en voor zover het bestuur hem een volmacht 
heeft verleend tot het geven van opdrachten tot betalingen aan de bank 
8 
die de tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) per opdracht niet te 
boven gaan. 
8. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. 
Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. 
Artikel 13. 
Bestuursverslag. Rekening en verantwoording. 
1. Het boekjaar van de Vereniging valt samen met het kalenderjaar. 
2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van 
alles betreffende de werkzaamheden van de Vereniging naar de eisen die 
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te 
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en 
verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend. 
3. Het Bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na 
afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten 
hoogste vier maanden door de Algemene Vergadering, een bestuursverslag uit 
over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid. 
Het Bestuur legt de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten 
met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over. 
Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de 
ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van 
redenen melding gemaakt. 
Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte van de gezamenlijke 
bestuurders vorderen dat de bestuurders deze verplichtingen nakomen. 
4. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een financiële 
commissie van ten minste twee personen die geen deel mogen uitmaken van 
het Bestuur. 
In een volgende commissie mag ten hoogste één persoon uit de dadelijk 
voorgaan gegane commissie zitting hebben. 
De financiële commissie onderzoekt de in de tweede volzin van lid 3 van dit 
artikel genoemde stukken en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van 
haar bevindingen uit. 
Het Bestuur is verplicht de financiële commissie ten behoeve van haar 
onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar 
desgewenst de kas van de Vereniging en de waarden te tonen en de boeken, 
bescheiden en andere gegevensdragers van de Vereniging voor raadpleging 
beschikbaar te stellen. 
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere 
boekhoudkundige kennis, dan kan de financiële commissie zich door een 
deskundige doen bijstaan. 
6. De last van de financiële commissie kan te allen tijde door de Algemene 
Vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een 
andere financiële commissie. 
7. Het Bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, 
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bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, 
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onverminderd het hierna in lid 8 van dit artikel bepaalde. 
8. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier 
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere 
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging 
geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens 
gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd 
leesbaar kunnen worden gemaakt. 
Artikel 14. 
Algemene Vergaderingen. 
1. Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden 
toe, die niet door de wet of de Statuten aan het Bestuur zijn opgedragen. 
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een 
Algemene Vergadering - de jaarvergadering - gehouden. 
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: 
a. het bestuursverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 
13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie; 
b. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het 
volgende boekjaar; 
c. voorziening in eventuele vacatures; 
d. voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping 
voor de vergadering. 
3. Andere Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het 
Bestuur dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de 
Statuten verplicht is. 
4. Voorts is het Bestuur op Schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig 
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste één tiende 
gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene 
Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van 
het verzoek. 
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, 
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping 
overeenkomstig artikel 18 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar 
de Vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in 
artikel 18 vermelde oproepingstermijn. 
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding 
van de vergadering en het opstellen van de notulen. 
Artikel 15. 
Toegang en stemrecht. 
1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden van de Vereniging. 
Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in lid 8 van 
artikel 7 en geschorste bestuurders. 
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen 
beslist de Algemene Vergadering. 
10 
3. Ieder lid van de Vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. 
4. Een lid kan de stem van het lid door een Schriftelijk daartoe gemachtigd ander 
lid uitbrengen, met dien verstande dat een lid niet meer dan één stem bij 
volmacht kan uitbrengen. 
5. Indien het Bestuur bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de 
mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door 
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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. 
6. 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 emailadres. 
Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene 
Vergadering worden uitgebracht. 
Artikel 16. 
Voorzitterschap. Notulen. 
1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de 
Vereniging of door de plaatsvervanger van de voorzitter. 
Ontbreken de voorzitter en de plaatsvervanger van de voorzitter, dan treedt 
één van de andere bestuurders door het Bestuur aan te wijzen als voorzitter 
op. 
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de 
vergadering daarin zelf. 
Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd 
oudste ter vergadering aanwezige persoon. 
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een 
ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die na 
vaststelling in een volgende Algemene Vergadering ten blijke daarvan door 
de voorzitter en de notulist worden ondertekend. 
Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van 
het verhandelde doen opmaken. 
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de 
leden gebracht. 
Artikel 17. 
Besluitvorming van de Algemene Vergadering. 
1. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter 
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. 
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd 
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werd over een niet Schriftelijk vastgelegd voorstel. 
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld 
oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, 
wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke 
stemming niet hoofdelijk of door middel van stembriefjes geschiedde, een 
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 
oorspronkelijke stemming. 
Stemmen die overeenkomstig artikel 15 lid 6 vóór de Algemene Vergadering 
elektronisch zijn uitgebracht, worden eveneens geacht te zijn uitgebracht in 
de nieuwe stemming. 
3. Voor zover de Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten 
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van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen. 
4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. 
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid 
heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming, of in geval van een 
bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen 
kandidaten, plaats. 
Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden 
herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid 
heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen 
staken. 
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede 
stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de 
voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie 
bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. 
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan 
één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die 
personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden 
uitgebracht. 
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het 
lot wie van beiden is gekozen. 
6. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen, onverminderd het 
bepaalde in lid 5 van dit artikel. 
7. Alle stemmingen geschieden mondeling. 
Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen door middel van 
stembriefjes worden uitgebracht. 
Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige 
stemgerechtigde verlangen dat de stemmen door middel van stembriefjes 
worden uitgebracht. 
Stemming door middel van stembriefjes geschiedt bij ongetekende gesloten 
briefjes. 
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde 
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hoofdelijke stemming verlangt. 
8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een 
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Bestuur genomen, 
dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering. 
Artikel 18. 
Bijeenroeping Algemene Vergadering. 
1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur, 
onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 4. 
De oproeping geschiedt Schriftelijk aan de adressen (waaronder begrepen emailadressen) 
van de leden volgens het register bedoeld in artikel 5. 
De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen. 
Indien een lid hiermee Schriftelijk instemt, kan de oproeping geschieden door 
een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht 
aan het adres dat door hem voor dit doel Schriftelijk aan de Vereniging is 
bekend gemaakt. 
2. De in de Algemene Vergadering te behandelen onderwerpen en overige 
vergaderstukken worden tenminste tweeënzeventig uur voor de vergadering 
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aan de leden verstrekt, onverminderd het bepaalde in de artikelen 19 en 20. 
Artikel 19. 
Wijziging van de Statuten. 
1. In de Statuten kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit 
van een Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling 
dat aldaar wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld. 
2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een 
voorstel tot wijziging van de Statuten hebben gedaan, moeten ten minste vijf 
dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de 
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan de leden doen 
toekomen. 
3. Een besluit tot wijziging van de Statuten behoeft ten minste twee/derde van 
de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde 
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 
Is niet twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na 
die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen 
vier weken na de eerste vergadering doch niet korter dan binnen één week 
daarna, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de 
orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, 
kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde 
van de uitgebrachte stemmen. 
4. Een wijziging van de Statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een 
notariële akte is opgemaakt. 
Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd. 
Artikel 20. 
Ontbinding. 
1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene 
13 
Vergadering. 
Het bepaalde in de leden 1 en 3 van artikel 19 is van overeenkomstige 
toepassing. 
2. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. 
Het Bestuur kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen. 
3. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Vereniging wordt besteed ten 
behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke 
doelstelling als de doelstelling van de Vereniging of van een buitenlandse 
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en 
die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Vereniging heeft. 
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers van de ontbonden Vereniging gedurende de bij de wet 
voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars 
aangewezen persoon. 
5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1 Boek 2 Burgerlijk 
Wetboek van toepassing. 
Artikel 21. 
Huishoudelijk reglement. 
1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die 
geen dwingend recht bevat, noch met de Statuten. 
Slotverklaring. 
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Ten slotte verklaarden de verschenen personen dat van het verhandelde in 
gemelde Algemene Vergadering blijkt uit de notulen, waarvan een uittreksel aan 
deze akte wordt gehecht (Bijlage). 
SLOT 
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. 
Waarvan akte, in minuut is verleden te Kampen, op de datum in het hoofd van 
deze akte vermeld. 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen en 
het geven van een toelichting, hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte 
te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. 
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de verschenen 
personen en mij, notaris, ondertekend. 
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