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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
INDUSTRIEEL KONTAKT HOUTEN
Op ** tweeduizend achttien verscheen voor mij, mr. Rogier Casper Antonius van de Sandt, notaris te
Houten:
**,
te dezen handelend als schriftelijk gemachtigde van de algemene vergadering van de vereniging:
INDUSTRIEEL KONTAKT HOUTEN, statutair gevestigd te Houten, met adres 3994 VA Houten,
Centraalspoor 9, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
40479895, hierna te noemen: ‘de vereniging’.
De verschenen persoon heeft mij, notaris, het volgende verklaard:
INLEIDING
1. De vereniging werd opgericht bij notariële akte op vijftien september negentienhonderd
drieëntachtig voor mr. H.G. van Otterloo, destijds notaris te Houten.
2. De statuten van de vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op twaalf april
negentienhonderd vijfennegentig verleden voor mr. J.C.C.M. Receveur, destijds notaris te Houten.
3. Op ** tweeduizend achttien heeft de eerste (1e) algemene vergadering van de vereniging
plaatsgevonden (conform artikel 21 van de statuten van de vereniging). Omdat het vereiste aantal
leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd was is er een tweede (2e) algemene
vergadering bijeen geroepen. In deze algemene vergadering gehouden op ** tweeduizend achttien
is (conform artikel 21 van de statuten van de vereniging) besloten de statuten van de vereniging te
wijzigen.
Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt.
4. De verschenen persoon is door de algemene vergadering gemachtigd deze statutenwijziging bij
notariële akte vast te leggen.
STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke ingang als volgt:
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De naam van de vereniging luidt: Industrieel Kontakt Houten.
2. Zij is gevestigd te Houten.
Artikel 2
De vereniging is opgericht op vijftien september negentienhonderd drie en tachtig.
DOEL
Artikel 3
1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van een goede onderlinge verstandhouding tussen de
leden en het behartigen van hun gemeenschappelijke belangen;
zij beoogt niet het maken van winst ter verdeling onder de leden.
2. De vereniging tracht onder andere haar doel te bereiken door:
a. het bestuderen van vraagstukken welke de belangen van haar leden raken;
b. het onderhouden van contact en het voeren van besprekingen met derden, in het bijzonder
met de overheid en publiekrechtelijke lichamen en instellingen, ter behartiging van de
belangen van haar leden;
c. het organiseren van bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, excursies en andere activiteiten voor
haar leden.
1

Gewijzigd concept d.d. 15 november 2018
Gewijzigd concept d.d. 11 oktober 2018
Concept d.d.: 06 april 2018
RS / 2018.0086
d.

het aangaan van samenwerkingsverbanden met- en het contact (onder)houden met
soortgelijke verenigingen.

LEDEN
Artikel 4
1. Leden van de vereniging kunnen slechts zijn zij die in Houten uitoefenen:
a. een industrieel bedrijf (met tenminste drie (3) medewerkers in dienst);
b. een groothandel (met tenminste drie (3) medewerkers in dienst);
c. een transportonderneming (met tenminste drie (3) medewerkers in dienst);
d. een retail- of horeca onderneming (met tenminste drie (3) medewerkers in dienst); of
e. een dienstverlenend bedrijf (met tenminste drie (3) medewerkers in dienst) of vrije
beroepsbeoefenaren (met tenminste drie (3) medewerkers in dienst) dat zakelijke
betrekkingen onderhoudt met ondernemingen als onder a, b, c en d bedoeld.
met uitzondering van het bepaalde in lid 4 van dit artikel.
2. Deze betrekkingen dienen zich voorts naar de aard te onderscheiden van directe dienstverlening
danwel toelevering aan het publiek.
3. Zowel natuurlijke personen als vennootschappen als rechtspersonen kunnen lid van de vereniging
zijn. Voor lidmaatschap van de vereniging komen zowel in aanmerking:
zij die hun hoofdbedrijf in Houten hebben;
ondernemingen welke elders haar hoofdbedrijf hebben, maar ook in Houten een vestiging
hebben; danwel
hun werkgebied in Houten hebben, ter beoordeling van het bestuur.
4. Ondernemingen zoals genoemd in lid 1 van dit artikel die niet voldoen aan de eis van tenminste
drie (3) medewerkers in dienst kunnen in beginsel ook lid worden van de vereniging, maar het
aantal ondernemingen dat niet voldoet aan de eis van tenminste drie (3) medewerkers in dienst
mag niet hoger zijn dan vijftien procent (15%) van het totaal aantal leden. Mocht het aantal leden
dat niet voldoet aan de eis van tenminste drie (3) medewerkers in dienst hoger zijn dan voornoemd
percentage van vijftien procent (15%), dan kunnen er geen nieuwe ondernemingen lid worden van
de vereniging die niet voldoen aan de eis van tenminste drie (3) medewerkers in dienst.
5. Rechtspersonen en vennootschappen kunnen voor de uitoefening van haar lidmaatschapsrechten
uitsluitend vertegenwoordigd worden door een bestuurder of een vennoot dan wel door een ander
persoon welke bij haar in dienst is.
6. Het lidmaatschap dient te worden aangevraagd bij het bestuur. De aanvrager dient, ten genoegen
van het bestuur, aan te tonen dat aan de vereisten voor het lidmaatschap gesteld in de statuten,
wordt voldaan. Het bestuur zal bij de toelating van een lid haar leden raadplegen. Na raadpleging
van haar leden zal het bestuur een besluit nemen over de toelating van een lid.
7. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. bij natuurlijke personen door overlijden van het lid, bij rechtspersonen en vennootschappen
door dat zij ophouden te bestaan;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een
verenigingsjaar. Zij dient te geschieden door een schriftelijke kennisgeving welke voor de eerste
december in het bezit van de secretaris moet zijn.
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Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden door het bestuur met
inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste een maand. Deze opzegging kan
geschieden wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap
door de statuten gesteld, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt,
alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van redenen.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen, of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur. De betrokkene wordt ten spoedigste
schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak,
eindigt blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.
Artikel 6
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die door de algemene
vergadering zal worden vastgesteld.
2. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen
van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. Artikel 5 lid 5 van
deze statuten blijft onverminderd van kracht.
BESTUUR
Artikel 7
1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van tenminste drie
personen, die door de algemene vergadering uit de natuurlijke leden en de in artikel 4 lid 3
genoemde vertegenwoordigers worden gekozen.
2. Voor de benoeming van een bestuurslid kan zowel door het bestuur als door tenminste vijf leden
een voordracht worden opgemaakt, deze voordrachten zijn niet bindend. Een voordracht door het
bestuur dient bij de oproeping voor de vergadering te worden medegedeeld; een door tenminste
vijf leden opgemaakte voordracht moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het
bestuur zijn ingediend.
3. De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor een periode van drie jaar. De bestuursleden
treden af volgens een daartoe door het bestuur op te maken rooster. De aftredende bestuursleden
zijn terstond herkiesbaar. Een in een tussentijdse vacature benoemd bestuurslid neemt op het
rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
4. Een bestuurslid 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.
Artikel 8
Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Artikel 9
De secretaris maakt notulen van de in een bestuursvergadering genomen besluiten. De notulen van een
bestuursvergadering worden in de eerstvolgende bestuursvergadering vastgesteld.
Artikel 10
1. Behoudens de beperking volgens de statuten is het bestuur belast met de leiding en het bestuur
van de vereniging.
2. Bij tussentijdse vacatures wordt door het bestuur zo spoedig mogelijk een algemene vergadering
uitgeschreven ter voorziening in de vacature. In de tussenliggende periode nemen de overige
bestuursleden de taak over en hebben de bevoegdheden van een voltallig bestuur.
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Artikel 11
1. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en
bezwaring van registergoederen.
2. Het bestuur is evenmin bevoegd 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.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12
1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
2. De vereniging kan tevens worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende
bestuursleden.
Artikel 13
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Binnen zes maanden na afloop van een boekjaar breng het bestuur op een algemene vergadering
zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten,
rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee
personen die geen deel uit mogen maken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening
en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar
bevindingen uit.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14
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 jaarverslag 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 verenigingsjaar
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 gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt,
dan wel tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende
gedeelte van de stemmen hun wens daartoe schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken.
In het laatste geval is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op
een termijn van niet langer dan vier weken; indien aan het verzoek tot het bijeenroepen van de
algemene vergadering binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, zijn de verzoekers zelf
bevoegd de vergadering bijeen te roepen met inachtneming van hetgeen hieromtrent in de
statuten is bepaald.
Artikel 15
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur en gehouden te Houten. De
oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister, onder
vermelding van de te behandelen onderwerpen. De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien
dagen. Onder schriftelijk wordt hier verstaan: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een
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ander gangbaar (elektronisch) communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift
kan worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden
vastgesteld.
Artikel 16
Toegang tot een algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, waarbij namens een
vennootschap of rechtspersoon maximaal twee personen als bedoeld in artikel 4 lid 3 aanwezig mogen
zijn. Voorts hebben toegang tot een algemene vergadering alle andere personen die daartoe door het
bestuur zijn uitgenodigd.
Artikel 17
1. Een algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter; bij diens ontstentenis wordt de
algemene vergadering geleid door één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te
wijzen, bij gebreke van welke aanwijzing de vergadering zelf in haar leiding dient te voorzien.
2. Van het verhandelde in een algemene vergadering worden notulen gemaakt, welke notulen in de
eerstvolgende algemene vergadering worden vastgesteld.
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, omtrent de uitslag van een
stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van het genomen besluit voorzover
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen
van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene
vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. leder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft een stem; ook indien overeenkomstig het
bepaalde in artikel 16 twee personen namens één lid ter vergadering aanwezig zijn, kan voor dat lid
slechts een stem worden uitgebracht.
5. Een lid kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen uitsluitend bij schriftelijke volmacht,
afgegeven aan een medelid-natuurlijk persoon of een in artikel 4 lid 3 bedoeld persoon.
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Artikel 19
1. Over personen dient altijd schriftelijk gestemd te worden. Indien bij stemming over personen
niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen,
die de meeste stemmen op zich verenigden; behaalden meer dan twee personen de meeste
stemmen, dan worden deze allen in de her stemming betrokken. Indien bij de herstemming
wederom niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, dan wordt diegene, die het hoogste
aantal stemmen op zich verenigde, geacht te; zijn gekozen. Is het hoogste aantal stemmen door
meer dan een persoon behaald, dan beslist het lot, wie van deze laatsten gekozen is.
2. Stemming over zaken kan schriftelijk of mondeling geschieden; schriftelijke stemming dient plaats
te vinden, indien de voorzitter of de meerderheid van de aanwezigen dat verlangt. Over zaken is
besluitvorming bij acclamatie mogelijk, tenzij de meerderheid van de aanwezige leden hoofdelijke
stemming verlangt. Indien bij stemming over zaken de stemmen zaken, is het voorstel verworpen.
Artikel 20
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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 een algemene
vergadering.
2. Behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde kunnen in een algemene vergadering slechts
besluiten worden genomen over onderwerpen welke vermeld waren op de oproeping van die
vergadering.
3. Indien in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen, mits
met algemene stemmen, besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen,
ook indien geen oproeping van die vergadering had plaatsgevonden of die oproeping niet op de
voorgeschreven wijze was geschied of enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van
algemene vergaderingen of een daarmee in verband staande formaliteit niet in acht was genomen.
Op deze wijze kunnen ook besluiten genomen worden over een voorstel tot statutenwijziging of
ontbinding van de vereniging.
STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING
Artikel 21
1. Behoudens het bepaalde in artikel 20 lid 3 kan tot wijziging van de statuten of ontbinding van de
vereniging slechts worden besloten in een daartoe speciaal bijeengeroepen algemene vergadering.
In deze vergadering dient tenminste twee/derde deel van de leden aanwezig of vertegenwoordigd
te zijn. Het voorstel tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging dient te worden
aangenomen met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien het vereiste
aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd was, zal een nieuwe vergadering
worden bijeen geroepen, te houden binnen een maand, doch niet eerder dan twee weken, in welke
vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden tot wijziging van de
statuten of ontbinding van de vereniging kan worden besloten, mits met tenminste twee/derde van
de geldig uitgebrachte stemmen.
2. Een voorstel tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging dient tenminste veertien
dagen voor de vergadering ter kennis van de leden worden gebracht. Ingeval van statutenwijziging
dient de oproep vergezeld te gaan van de volledige tekst van de voorgestelde wijziging.
Artikel 22
Het bestuur is verplicht van een statutenwijziging een notariële akte te doen opmaken; de
statutenwijziging treedt in werking zodra bedoelde akte is gepasseerd.
Artikel 23
1. Ingeval van ontbinding van de vereniging geschiedt de vereffening door het bestuur.
2. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dat tot vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel
mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan
haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
3. Een eventueel batig liquidatiesaldo vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding
lid waren. leder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een
andere bestemming aan het batig liquidatiesaldo worden gegeven.
4. De leden zijn niet gehouden bij te dragen in de tekorten bij de liquidatie van de vereniging.
5. Na de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vereniging gedurende tien jaren onder
berusting van de jongste vereffenaar.
BIJLAGEN
Aan deze akte zijn de notulen van de algemene vergadering vastgemaakt.
Slot akte.
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De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen persoon is door mij,
notaris, aan de hand van het daartoe bestemde document vastgesteld.
WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Houten op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen
persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen en tijdig voor het
verlijden van deze akte van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te
stemmen.
Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris,
ondertekend.
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