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80912360/SC 

80912360/akten/oprichting vereniging 

OPRICHTING VERENIGING 
("Vereniging van Nederlandse Voedselbanken") 

Heden, vijftien mel tweeduizend dertien zijn voor mij, Mr Constantinus 

Jacobus Maria Commissaris, notaris met plaats van vestiging te Rotterdam, - 

verschenen: 

1. Gerrit Leendert Wijnbelt, wonende te Van Ravesteyn-erf 107, 3315 Di - 

Dordrecht, geboren te Sliedrecht op eenentwintig november 

negentienhonderd zesenveertig, van wie de identiteit is vastgesteld aan - 

de hand van een paspoort met nummer NMKOBOFPO, van de 

Nederlandse nationaliteit, gehuwd; 

2. Thomas Petrus Maria Hillemans, wonende te Evertsenlaan 9, 6881 GA - 

yelp, geboren te Steenbergen en Kruisland op zes januari 

negentienhonderd negenenvijftig, van wie de identiteit is vastgesteld aan 

de hand van een Nederlandse identiteitskaart met nummer 1RB595C96, - 

van de Nederlandse nationaliteit, gehuwd; 

3. Clara Frank, wonende te Molenwel 39, 3075 VE Rotterdam, geboren te - 

Amsterdam op drieentwintig december negentienhonderd tweeenvijftig, 

van wie de identiteit is vastgesteld aan de hand van een paspoort met - 

nummer NY4C1R386, van de Nederlandse nationaliteit, gehuwd; 

4. Jacobus Franciscus Sala, wonende te de Cortestraat 1, 4508 AN 

Waterlandkerkje, geboren te Oude-Tonge op drieentwintigjanuari 

negentienhonderd negenenveertig, van wie de identiteit is vastgesteld - 

aan de hand van een paspoort met nummer NSR29CO18, van de 

Nederlandse nationaliteit, gehuwd; 
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5. Frank Philip Bijdendijk, wonende te Keizersgracht 501, 1017 DM 

Amsterdam, geboren te Ridderkerk op acht maart negentienhonderd 

vierenveertig, van wie de identiteit is vastgesteld aan de hand van een - 

paspoort met nummer NUP4B98F7, van de Nederlandse nationaliteit, - 

gehuwd; 

6. Johan Pieter van Haaps, wonende te Boedekerstraat 28, 7411 RZ 

Deventer, geboren te Haarlem op achttien juni negentienhonderd 

tweeºnzestig, van wie de identiteit is vastgesteld aan de hand van een - 

paspoort met nummer NM7P4FD78, van de Nederlandse nationaliteit, - 

ongehuwd en niet geregistreerd als partner; 

7. Harke Johan Idserd Timmerman, wonende te Europaweg 167, 7761 AD - 

Schoonebeek, geboren te Schoonebeek op acht september 

negentienhonderd negenendertig, van wie de identiteit is vastgesteld aan 

de hand van een paspoort met nummer NX71LD2H5, van de Nederlandse 

nationaliteit, gehuwd; 

8. Marcus Leo Friedrich Jozef Preidel, wonende te Bieslook 6, 4751 KB Oud - 

Gastel, geboren te Breda op acht november negentienhonderd 

vierenzestig, van wie de identiteit is vastgesteld aan de hand van een 

Nederlandse identiteitskaart met nummer IWJ5KROJO, van de 

Nederlandse nationaliteit, gehuwd; 

9. Frederik Antoon Maria Schaafsma, wonende te Zwolseweg 110, 7412 AR 

Deventer, geboren te Rotterdam op vierentwintig september 

negentienhonderd zesenvijftig, van wie de identiteit is vastgesteld aan de 

hand van een paspoort met nummer NV171 3 9P45, van de Nederlandse-

nationaliteit, gehuwd; 

10. Jouke Johannes Schat, wonende te Bijdorplaan 60, 2713 RR Zoetermeer, - 

geboren te Ferwerderadeel op twintig maart negentienhonderd 

vijfenvijftig, van wie de identiteit is vastgesteld aan de hand van een 

paspoort met nummer NTPPC3CR2, van de Nederlandse nationaliteit, 

gehuwd; 

11. Mr Stephanie Theadora Maria Vernooij, werkzaam ten kantore van 

Ploum Lodder Princen, advocaten en notarissen, met adres: Blaak 28, 

3011 TA Rotterdam, geboren te Amersfoort op vijfjuli negentienhonderd 

vijfentachtig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 

Franklin Winston Leonardus Henricus van Hulst, wonende te Hekerbeek - 

55, 6166 HX Geleen, geboren te Valkenburg-Houthem op negen april - 

negentienhonderd zesenveertig, van wie de identiteit is vastgesteld aan - 

de hand van een paspoort met nummer NS5CRF9C9, van de Nederlandse 

nationaliteit, gehuwd; en 

12. Antonius Gerardus Maria van Schie, wonende te Buitenwatersloot 233, - 

2613 TG, Delft, geboren te Delft op zesentwintig december 
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negentienhonderd zesenveertig, van wie de identiteit is vastgesteld aan - 

de hand van een paspoort met nummer NP67J46F9, van de Nederandse - 

nationaliteit, gehuwd; 

hierna tezamen ook te noemen: de oprichters. 
De comparanten sub 1. tot en met 10. en 12. verklaarden te handelen in hun - 

privØ hoedanigheid, zuiks op verzoek van de statutair te Utrecht gevestigde - 

stichting: Stichting Voedselbanken Nederland. De comparante sub 11. 

verklaarde dat haar volmachtgever handelde in zijn privØ hoedanigheid, zuiks 

op verzoek van Stichting Voedselbanken Nederland. 

De comparanten gaven hun wens te kennen een vereniging op te richten 

teneinde enerzijds te komen tot een verdere profession alisering van de 

dienstverlening van de voedselbanken en anderzijds de rechtstreekse 

betrokkenheid van alle voedselbanken bij en de invloed van deze 

voedselbanken op het functioneren van de gehele voedselbankstructuur zo - 

groot mogelijk te maken en daarmee het draagvlak bij alle betrokkenen te - 

maximeren en de eenheid van beleid te bevorderen. 

Deze vereniging treedt hiermee in de plaats van de Stichting Voedselbanken - 

Nederland als representatieve Iandelijke voedselbankorganisatie. Stichting - 

Voedselbanken Nederland is voornemens na oprichting van de vereniging te - 

besluiten tot ontbinding, terwijl het de bedoeling is dat de vereniging aisdan - 

de lusten en de lasten van Stichting Voedselbanken Nederland overneemt. - 

Daarna verklaarden de comparanten over te gaan tot oprichting van een 

vereniging waarvan de statuten luiden als volgt: 

STATUTE N 
Naam. - 
Artikel 1. 
De vereniging draagt de naam: Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. 
De vereniging opereert oak onder de naam: Voedselbanken Nederland. 

Zetel. 
Artikel 2. 
Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. 

Doel. 
Artikel 3. 

De vereniging heeft ten doel voedselbanken in Nederland op 

doeltreffende, efficiºnte en maatschappelijk verantwoorde wijze te 

ondersteunen bij hun taak. Deze taak is voedsel bij bedrijven, andere - 

organisaties en personen in te (doen) zamelen (waarmee tevens 

voedselverspilling wordt tegengegaan) en gratis te (doen) verstrekken - 

aan mensen die in Nederland onder de armoedegrens leven en oak aan - 

de avenge, door de vereniging gestelde criteria voldoen. - 

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 



Ploum 
Lodder 
Princen 

a. het geven van voorlichting en het vragen van aandacht voor de 

aangesloten voedselbanken in Nederland; 

b. het samen met de voedselbanken opstellen van normen en 

voorwaarden voor de erkenning van leden, zijnde voedselbanken in - 

Nederland; 

c. het verlenen van ondersteuning aan de leden op de diverse terreinen - 

waarop de voedselbanken actief zijn; 

d. het (bevorderen van het) eerlijk verdelen van voedsel tussen de leden; 

e. als aanvulling op het werk van de leden: het op verschillende 

deelterreinen coördineren van activiteiten zoals voedselverwerving, - 

voedselveiligheid, voedselverdeling, ict, juridische zaken en 

communicatie 

f. het behartigen van de belangen van de leden op landelijk en Europees 

niveau; 

g. als aanvulling op het werk van de leden: het werven van fondsen en - 

voed se I; 

h. het bevorderen van eenheid van beleid bij de leden 

i. het bevorderen van de samenwerking tussen de leden; 

j. het bevorderen van de kennisuitwisseling tussen de leden. 

Leden. 

Artikel 4. 

1. Leden van de vereniging zijn rechtspersonen die de status hebben van - 

Nederlandse voedselbank, die zich via een daartoe bestemd 

aanmeldingsformulier schriftelijk hebben gecommitteerd aan deze 

statuten en het Voedselbank Reglement als bedoeld in artikel 19 lid 3 van 

deze statuten. De statuten van een lid mogen niet strijdig zijn met de - 

statuten en reglementen van de vereniging. 

2. Het bestuur houdt een register waarin de namen, adressen en e-

mailadressen van alle leden zijn opgenomen. 

3. lndien het bestuur daartoe schriftelijk en gemotiveerd een voordracht - 

doet, kan de algemene vergadering aan ØØn of meer personen de titel - 

van erelid toekennen. Ereleden zijn geen leden in de zin van de wet. Zij - 

hebben de bevoegdheden als vermeld in artikel 13. De bepalingen over - 

beeindiging van het lidmaatschap in artikel 6 zijn van overeenkomstige - 

toepassing op ereleden. 

Toelating. 

Artikel 5. 

1. Het bestuur beslist omtrent de toetating van leden. 

2. Bij niet-toelating als lid door het bestuur kan de algemene vergadering - 

alsnog tot toelating besluiten. 

Einde van het lidmaatschap. 

4 
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Artikel 6. 
Het lidmaatschap eindigt: 

a. doordat een lid ophoudt te bestaan; 

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 hij zijn verplichtingen 

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 te 

allen tijde geschieden mits met inachtneming van een opzeggingstermijn - 

van acht weken. Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beºindigd - 

indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan 

worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

4. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen 

binnen ØØn maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting-

van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie in de zin van Titel 

7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

5. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen, - 

binnen ØØn maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn 

beperkt, of wel zijn verplichtingen ten opzichte van de vereniging zijn - 

verzwaard, bekend is geworden of medegedeeld. Het besluit is alsdan - 

niet op hem van toepassing. Een lid is niet bevoegd door opzegging van - 

zijn lidmaatschap een besluit te zijnen opzichte uit te sluiten, waarbij zijn - 

geldelijke rechten en verplichtingen zijn gewijzigd, indien het betreft 

besluiten tot vaststelling of tot wijziging van het Voedselbank Reglement - 

als bedoeld in artikel 19, lid 3. 

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging - 

op grond dat een lid zijn verplichtingen 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. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit - 

met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn 
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en hangende het beroep is het lid geschorst, met then 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. 

Bestuur. 
Artikel 7. 
1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen - 

aantal van tenminste vijf en ten hoogste elf natuurlijke personen. Het - 

exacte aantal bestuursleden wordt bepaald door de algemene 

vergadering. Bestuursleden worden door de algemene vergadering 

benoemd op voorstel van het bestuur of tenminste tien procent (10%) - 

van de leden. 

2. Indien het bestuur daartoe schriftelijk en gemotiveerd een voordracht - 

doet, kan de algemene vergadering aan een persoon, die is gedefungeerd 

als bestuurslid en in het bestuur belast was met de rol van voorzitter, de - 

titel van erevoorzitter toekennen. De erevoorzitter is geen bestuurder in - 

de zin van de wet. Hij heeft de bevoegdheden als vermeld in artikel 13. - 

Einde bestuurslidmaatschap. Periodiek aftreden. Schorsing. 
Artikel 8. 
1. Elk 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. 

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een - 

door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is 

voor ten hoogste twee vervolgtermijnen van telkens vier jaar 

herbenoembaar, onverminderd het bepaalde in artikel 8, leden 1 en 3. - 

3. Een bestuurslid defungeert voorts: 

a. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; en 

b. door bedanken. 

Bestuursfuncties. Besi uitvorming van het bestuur. 
Artikel 9. 
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en - 

een penningmeester aan. De andere taken worden onder de overige 

bestuursleden verdeeld. Het bestuur kan voor elk hunner ult zijn midden - 

een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer clan ØØn functie 

bekleden. De voorzitter van de vereniging wordt door de Algemene 

Vergadering op voorstel van het bestuur in functie benoemd. 

2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de 

secretaris notulen opgemaakt die door het bestuur worden vastgesteld - 

en door de voorzitter en secretaris ondertekend. 
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3. Indien inzake een voorstel binnen het bestuur de stemmen staken, wordt 

het voorstel in de eerste daarop volgende bestuursvergadering opnieuw - 

in stemming gebracht. Staken de stemmen clan opnieuw, clan is de stem - 

van de voorzitter doorsiaggevend. 

4. Bij reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en - 

de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. 

Bestu urstaak. Vertegenwoordiging. 

Artikel 10. 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met 

het besturen van de vereniging. 

2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde 

uitvoerende en beleidsvoorbereidende onderdelen van zijn taak te doen - 

uitvoeren door een verenigingsbureau onder de naam 

’VB- servicebureau’ en/of door commissies die door het bestuur worden - 

benoemd. 

3. Het bestuur is 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 zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot - 

vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze handelingen. - 

Om van deze bevoegdheid gebruik te maken, behoeft het bestuur de - 

voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering waar het 

overeenkomsten betreft met een waarde van meer clan vijftig duizend - 

euro (EUR 50.000,-). 

Op het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van de algemene 

vergadering kan tegen derden beroep worden gedaan. 

4. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering 

voor: 

a. het besluit tot vaststelling van het Voedselbankreglement als bedoeld - 

in artikel 19 lid 3; 

b. het besluit tot vaststelling van het jaarplan en de begroting voor het - 

komende jaar inclusief de verdeling van de landelijke financiºle 

middelen en het bijbehorend beleidsplan (al dan niet zich uitstrekkend 

over meerdere jaren). 

Het ontbreken van deze goedkeuring tast de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig lid 5 niet aan. 

5. Onverminderd het hiervoor in dit lid bepaalde wordt de vereniging 

vertegenwoordigd door het bestuur. 

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee 

gezamenlijk handelende bestuursleden waaronder in ieder geval de 
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voorzitter of vice-voorzitter. 

Jaa rverslag. Rekening en verantwoording. 

Artikel 11. 

1. Het boekjaar loopt van ØØn januari tot en met eenendertig december. - 

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en - 

van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging naar de elsen 

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 alien tijde - 

de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. - 

3. Het bestuur brengt op een aigemene vergadering binnen zes maanden na 

afloop van het boekjaar, behoudens verienging van deze termijn door de - 

algemene vergadering, een jaarversiag uit over de gang van zaken in de - 

vereniging en over het gevoerde beleid. Het iegt de op papier gestelde - 

balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter 

goedkeuring aan de aigemene vergadering over. Deze stukken worden - 

ondertekend door de leden van het bestuur; ontbreekt de ondertekening 

van ØØn of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen - 

melding gemaakt. Voorts verleent het bestuur namens de vereniging-

tijdig, indien hiertoe is besloten door algemene vergadering, opdracht - 

aan een accountant tot onderzoek van de hiervoor bedoelde jaarstukken; 

het bestuur iegt de uitkomsten van het onderzoek van de accountant en - 

diens verkiaring mede aan de algemene vergadering over. Na verloop van 

de in de eerste zin genoemde termijn kan leder lid van het bestuur in 

rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen. 

4. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, 

bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te 

bewaren, onverminderd het in het volgende lid bepaaide. 

5. 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 voliedige weergave der gegevens - 

en deze gegevens gedurende de voiledige bewaartijd beschikbaar zijn en - 

binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. 

Algemene vergaderingen. 

Artikel 12. 

1. Aan de aigemene vergadering komen in de vereniging aile bevoegdheden 

toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 

2. Jaariijks worden tenminste twee aigemene vergaderingen gehouden. In - 

de eerste die uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar wordt 

gehouden, komt onder meer aan de orde: 
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het jaarverslag en de jaarrekening en verantwoording bedoeld in 

artikel 11 met, indien van toepassing, het versiag van de aldaar - 

bedoelde accountant; 

de benoeming van de in artikel 11 genoemde accountant voor het 

volgende boekjaar; 

In de tweede, die in het najaar plaatsvindt, komen onder meer aan de - 

orde voorstellen en plannen van het bestuur of de leden voor het 

eerstvolgende jaar, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering, - 

alsmede het vaststellen van die voorstellen en plannen, inclusief de 

daarbij horende financiºle begrotingen. 

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het 

bestuur dit wenselijk oordeelt. 

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste vijftien leden - 

verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een 

termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen - 

veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf-

tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 16 

met inachtneming van de in artikel 16 vermelde oproepingstermijn. 

Toegang en stemrecht. 

Artikel 13. 

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de 

vereniging (ten hoogste twee vertegenwoordigers per lid), de 

bestuursleden, en voorts de erevoorzitter en ereleden. Voorts hebben - 

aspirant leden toegang tot de algemene vergadering, tenzij de algemene - 

vergadering anders beslist. 
Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in 

artikel 6 lid 8 en geschorste bestuursleden. 

2. Over toelating van andere clan de in lid 1 bedoelde personen beslist de - 

algemene vergadering. 

3. leder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft ØØn stem, ook al - 

zijn er twee vertegenwoordigers namens dat lid aanwezig. 

Elk bestuurslid heeft een raadgevende stem. Voorts hebben de 

erevoorzitter en de ereleden ieder een raadgevende stem. 

4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander - 

lid uitbrengen. Een lid kan slechts voor Øen ander lid als gevolmachtigde - 

optreden. 

Voorzitterschap. Notulen. 

Artikel 14. 
De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het - 

bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn 

plaatsvervanger, clan voorziet de vergadering zelve in het 
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voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap 

waargenomen door het in Ieeftijd oudste ter vergadering aanwezige 

bestuurslid. 
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of-

een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen 

gemaakt, die door de voorzitter en de secretaris - na vaststelling door de - 

algemene vergadering in de eerste daarop volgende vergadering - 

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. 

Besluitvorming van de algemene vergadering. 

Artikel 15. 

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 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, clan 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. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle 

besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte 

meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval - 

van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de 

voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft aisdan weer niemand de 

volstrekte meerderheid verkregen, clan vinden herstemmingen plaats, - 

totdat hetzij ØØn 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 clan ØØn persoon uitgebracht, clan wordt door loting - 

uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen 
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stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming-

tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden - 

is gekozen. 

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van - 

personen, dan is het verworpen. 

7. Alle stemmingen geschieden mondeling behoudens stemmingen over - 

personen, voor zover deze niet bij acclamatie plaatsvinden. Echter kan de 

voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Een - 

verkiezing van personen vindt via schriftelijke stemming plaats, tenzij de - 

vergadering bij acclamatie beslist. Schriftelijke stemming geschiedt bij 

ongetekende gesloten briefjes. 

8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een 

vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, 

dezelide kracht als een besluit van de algemene vergadering. 

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits - 

met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende 

onderwerpen - dus mede een voorstel tot statute nwijziging of tot 

ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op - 

de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent - 

het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband 

houdende formaliteit niet in acht genomen. 

Bijeenroeping algemene vergadering. 

Artikel 16. 

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. - 

De oproeping geschiedt schriftelijk aan de (e-mail)adressen van de leden - 

volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4, alsmede aan de adressen - 

van de overige vergadergerechtigden. De termijn voor de oproeping 

bedraagt tenminste veertien dagen. 

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld en 

toegelicht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 18 en 19. 

Statutenwijziging. 

Artikel 17. 

1. In de statuten van de vereniging 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 statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste - 

veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin 

de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe 

11 



Ploum *4r4rs Lodder 
’A 	Princen 

geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag - 

waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift - 

als hiervoor bedoeld, tenminste veertien dagen vóór de vergadering aan - 

alle leden toegezonden. 

3. [en besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de - 

uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee 

derden van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee - 

derden van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na - 

die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden 

binnen maximaal vier weken en minimaal zeven dagen na de eerste 

vergadering waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering - 

aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of 

vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een 

meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. 

4. [en statutenwijziging treedt niet in werking clan nadat hiervan een 

notariºle akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder - 

bestuurslid bevoegd. 

Ontbinding. 

Artikel 18. 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene - 

vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande 

artikel is van overeenkomstige toepassing. 

2. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. 

3. Het batig saldo na vereffening wordt besteed ten behoeve van een 

algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling. 

4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden 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 van - 

het Burgerlijk Wetboek van toepassing. 

Reglementen. 

Artikel 19. 

1. De algemene vergadering kan, onverminderd het bepaalde in lid 3, 

reglementen vaststellen en daarin nadere regelingen vastleggen omtrent 

door de algemene vergadering te bepalen onderwerpen. De algemene - 

vergadering kan zodanige reglementen wijzigen of het bestaan daarvan - 

eindigen. 

2. [en reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten 

3. De algemene vergadering stelt een Voedselbank Reglement vast, 

waarin een regeling wordt vastgelegd omtrent het realiseren van de in - 

artikel 3 lid 2 genoemde doelen alsook het functioneren van de leden als - 
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voedselbanken, aismede de onderlinge samenwerking tussen de leden en 

de vereniging. De algemene vergadering kan het Voedselbank Reglement 

wijzigen. De algemene vergadering neemt alle besluiten als bedoeld in dit 

lid met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte 

stem men. 

Slotverklaring. 
Tenslotte verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, dat het aantal 

bestuursleden voor de eerste maal - in afwijking van het bepaalde in artikel 7 

lid ivan deze statuten �wordt bepaald op drie en dat voor de eerste maal 

tot bestuurder worden benoemd: 

1. Gerrit Leendert Wijnbelt, voornoemd, en wel als voorzitter; 

2. Marcus Leo Friedrich Josef Preidel, voornoemd, en wel als secretaris; en - 

3. Thomas Petrus Maria Hillemans, voornoemd, en wel als penningmeester - 

en vice-voorzitter 

en verklaarden voorts dat binnen een jaar na oprichting van de vereniging - 

verkiezingen zullen worden georganiseerd voor een nieuw bestuur dat aisdan 

zal bestaan uit tenminste vijf personen. In afwijking van het bepaalde in 

artikel 8 lid 2 van de statuten is het maximum van twee vervolgtermijnen op - 

ieder lid van het eerste hierboven genoemde bestuur van drie personen eerst 

van toepassing, indien en voor zover hij in het eerste bestuur van ten minste - 

vijf personen wordt gekozen. 

Voorts verklaarden de comparanten dat in afwijking van het bepaalde in 

artikel 19 lid 3 het eerste Voedselbank Reglement wordt vastgesteld door het 

hierboven genoemde bestuur van drie personen en onverwijld wordt 

bekrachtigd door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan - 

het Voedselbank Reglement wijzigen. Tot slot verklaarden comparanten dat - 

in afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 2 vanaf de oprichting van de 

vereniging tot erevoorzitter wordt benoemd de heer Sjaak Sies (Jacob 

Cornelis Sies, geboren te Rotterdam op zes mel negentienhonderd 
4-...-.,S.-. 
tVV_._tIV_.S_.I 

Vol macht. 
Van de volmacht aan de comparante sub ii. blijkt uit ØØn (1) onderhandse 

akte van volmacht, die aan deze akte wordt gehecht. 

Slot. 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 

Waarvan akte, in minuut verleden te Nieuwegein op de datum in het hoofd 

van deze akte vermeld. 

Voordat tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van deze akte zakelijk aan - 

de comparanten opgegeven en toegelicht. Zij hebben daarna verklaard van de 

inhoud van deze akte kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen, te 

zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen ult deze akte voortvloeien en - 
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op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na - 

beperkte voorlezing is deze akte door de comparanten en mij, notaris, 

on d e rte ken d. 

(Volgt ondertekening) 
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