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WIJZIGING STATUTEN 
UNIVERSITY COLLEGE MAASTRICHT STUDY 

ASSOCIATION UNIVERSALIS 
 

ONTWERP VERSIE 2 DD. 04-12-2020 
 

 

Heden, d+ verscheen voor mij, mr. Bart Louis Willem Paul Versteeg, notaris te 
Maastricht: 
+ [medewerker VHN Notarissen B.V.] 
te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van de vereniging genaamd 
UNIVERSITY COLLEGE MAASTRICHT STUDY ASSOCIATION 
UNIVERSALIS, gevestigd te Maastricht, kantoorhoudende te 6211 KH Maastricht, 
Zwingelput 4, (postadres: Zwingelput 4, 6211 KH Maastricht), en als zodanig deze 
rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigende; deze rechtspersoon is 
ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 14075205; 
Van gemelde volmacht is mij notaris, genoegzaam gebleken uit een (1) aan deze 
akte vast te hechten onderhandse akte (Bijlage 1). 
VOOROPSTELLINGEN 
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte te willen overgaan tot 
wijziging van de statuten van de door hem vertegenwoordigde vereniging en gaf 
daartoe vooraf te kennen: 
De onderhavige vereniging werd opgericht bij akte, op drie december tweeduizend 
twee verleden voor mr. J.M. Ruyters, destijds notaris te Maastricht. 
De statuten werden laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor de waarnemer van 
mr. R.A. Thissen, notaris te Maastricht op tweeëntwintig januari tweeduizend 
achttien. 
Inschrijving van deze vereniging in het handelsregister bij de Kamer van 
Koophandel vond plaats onder nummer 14075205. 
In de Algemene Ledenvergadering van deze vereniging de dato drie december 
tweeduizend twintig werd besloten om de statuten van de vereniging te wijzigen, 
zoals hierna is geschied. 
Van deze besluitvorming blijkt uit een uittreksel van de notulen van die vergadering, 
waarvan een exemplaar aan deze akte zal worden vastgehecht (Bijlage 2). 
STATUTENWIJZIGING 
De comparant verklaarde hierbij ter uitvoering van voormeld besluit de statuten van 
de voornoemde vereniging te wijzigen en in haar geheel opnieuw vast te stellen als 
volgt: 
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INHOUD  
Artikel 1. Oprichting  
Artikel 2. Doel  
Artikel 3. Duur  
Artikel 4. Lidmaatschap  
Artikel 5. Vermogen  
Artikel 6. Algemene ledenvergadering  
Artikel 7. Bestuur  
Artikel 8. Independent Body  
Artikel 9. Adviesraad  
Artikel 10. Statutenwijziging  
Artikel 11. Ontbinding en vereffening  
ARTIKEL 1. OPRICHTING  
§ 1 De vereniging draagt de naam University College Maastricht Study Association 

Universalis, afgekort als UCMSA Universalis.  
§ 2 De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Maastricht.  
§ 3 De vereniging is een organisatie zonder winstoogmerk.  
§ 4 De officiële taal van de vereniging is Engels. Alle evenementen, vergaderingen 

en activiteiten van UCMSA Universalis en haar leden worden in het Engels 
gehouden. Alle stukken met betrekking tot de vereniging worden in het Engels 
opgesteld.  

ARTIKEL 2. DOEL  
§ 1 Het doel van de vereniging is het organiseren van studiegerichte en recreatieve 

activiteiten voor studenten van het University College Maastricht, het verlenen 
van gerichte diensten aan studenten van het University College Maastricht en het 
vertegenwoordigen van de belangen van de studenten van het University College 
Maastricht.  

ARTIKEL 3. DUUR  
§ 1 De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.  
§ 2 Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het academisch jaar van het 

University College Maastricht, dat begint op één september en eindigt op 
eenendertig augustus van elk jaar.  

§ 3 Het boekjaar is opgedeeld in twee semesters, overeenkomstig met de 
academische semesters van het University College Maastricht. 

ARTIKEL 4. LIDMAATSCHAP  
§ 1 De vereniging bestaat enkel uit leden.  

1. Iedereen die als student staat ingeschreven bij het University College 
Maastricht is automatisch lid van de vereniging, met inbegrip van maar niet 
beperkt tot voltijds studenten, uitwisselingsstudenten en ingeschreven 
studenten die extern onderwijs volgen. 

2. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door 
erfopvolging worden verkregen.  

§ 2 Het lidmaatschap eindigt in ieder geval:  
1. door overlijden van het lid;  
2. door opzegging door het lid overeenkomstig artikel 4 § 3;  
3. door opzegging door de vereniging overeenkomstig artikel 4 § 4;  
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4. indien niet langer wordt voldaan aan de in artikel 4 § 1.1 gestelde 
voorwaarden voor lidmaatschap. In dit geval is geen kennisgeving vereist 
voor beëindiging van het lidmaatschap.  

§ 3 Opzegging door een lid.  
1. Opzegging van het lidmaatschap door een lid is op elk moment mogelijk. 

Opzegging geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een 
opzegtermijn van ten minste vier weken.  

2. Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk indien:  
a. redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 

laten voortduren;  
b. binnen een maand na bekendmaking van een besluit waarbij de rechten 

van de leden worden beperkt of hun verplichtingen worden verzwaard, 
bezwaar wordt gemaakt tegen dat besluit, tenzij het een wijziging van de 
geldelijke rechten en verplichtingen betreft; 

c. een lid formeel bezwaar maakt tegen een besluit om de rechtsvorm van 
de vereniging te wijzigen of om met een andere rechtspersoon te fuseren.  

§ 4 Opzegging door de vereniging.  
1. In afwachting van opzegging van het lidmaatschap kan het bestuur een lid te 

allen tijde schorsen indien: 
a. het lid na herhaalde schriftelijke waarschuwingen zijn geldelijke 

verplichtingen niet volledig nakomt; 
b. het lid in strijd met deze statuten, reglementen of besluiten van de 

vereniging handelt;  
c. het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.  

2. In geval van schorsing 
a. stelt het bestuur het geschorste lid schriftelijk en met opgave van redenen 

in kennis van zijn schorsing, en 
b. stelt het bestuur de Independent Body met opgave van redenen in kennis 

van de schorsing.  
3. De algemene ledenvergadering kan het lidmaatschap van een geschorst lid 

binnen zes maanden na de schorsing opzeggen. Deze opzegging wordt aan 
het einde van het boekjaar van kracht. Tot die tijd blijft het lid geschorst. 
Indien de algemene ledenvergadering geen gevolg geeft aan een schorsing, 
vervalt deze na zes maanden. Indien de algemene ledenvergadering een 
schorsing afwijst, vervalt deze onmiddellijk.  

4. Geschorste leden kunnen tegen hun schorsing in beroep gaan op de volgende 
gronden: 
a. de opgegeven redenen zijn onvoldoende; 
b. het bestuur heeft kwaadwillig of inconsequent gehandeld;  
c. schorsing is in strijd met deze statuten of de wet;  
d. andere procedurele redenen. 

 Dit kan in een reglement worden geregeld.  
5. Artikel 4 § 4.4 is van overeenkomstige toepassing op leden wier 

lidmaatschap is opgezegd, met dien verstande dat zij in beroep moeten gaan 
voordat de opzegging van kracht wordt of, als dat later is, binnen twee 
weken na de algemene ledenvergadering waarin de opzegging van hun 
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lidmaatschap is vastgesteld.  
ARTIKEL 5. VERMOGEN  
§ 1 Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie 

wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering overeenkomstig artikel 6 
§ 6.1.  

§ 2 Het vermogen van de vereniging bestaat uit:  
a. de contributies van de leden;  
b. subsidies en donaties;  
c. sponsor- en rente-inkomsten;  
d. al hetgeen wordt verkregen uit schenkingen, legaten of erfstellingen;  
e. alle bezit dat wordt verkregen uit het vermogen van de vereniging;  
f. alle andere toevallige baten.  

ARTIKEL 6. ALGEMENE LEDENVERGADERING  
§ 1 De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de 

vereniging statutair is gevestigd.  
§ 2 Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen: 

1. zo dikwijls als het bestuur dit nodig acht en dit op grond van de wet, deze 
statuten of reglementen verplicht is;  

2. ten minste eenmaal per academisch semester.  
3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering wordt ten minste 

veertien dagen van tevoren schriftelijk aan de leden bekendgemaakt. Deze 
oproeping bevat een voorlopige agenda en een specificatie van de te 
behandelen onderwerpen.  

4. Op schriftelijk verzoek van ten minste een tiende gedeelte van de leden roept 
het bestuur een algemene ledenvergadering bijeen overeenkomstig artikel 6 § 
2.3. Indien aan dit verzoek niet binnen drie dagen na ontvangst gevolg wordt 
gegeven door het bestuur, kunnen de verzoekers zelf overgaan tot 
bijeenroeping van de algemene ledenvergadering op de wijze zoals bepaald 
in artikel 6 § 2.3.  

§ 3 Vergader-, spreek- en stemrecht  
1. Alle leden die niet geschorst zijn, hebben toegang tot alle algemene 

ledenvergaderingen. Een geschorst lid heeft toegang tot de algemene 
ledenvergadering waarin zijn schorsing of opzegging wordt besproken en is 
dan bevoegd daarover het woord te voeren.  

2. De algemene ledenvergadering en het bestuur kunnen niet-leden uitnodigen 
voor een algemene ledenvergadering. Genodigden mogen het woord voeren, 
maar niet stemmen.  

3. Ieder lid heeft één stem in de algemene ledenvergadering, met uitzondering 
van geschorste leden. Een lid dat niet in staat is een algemene 
ledenvergadering bij te wonen, kan een ander lid schriftelijk volmacht 
verlenen om namens hem te stemmen. Dit kan door de algemene 
ledenvergadering in een reglement worden geregeld.  

4. Een unaniem besluit van alle stemgerechtigde leden heeft dezelfde werking 
als een besluit van de algemene ledenvergadering, ook als zij niet in 
vergadering bijeen zijn. Een dergelijk besluit kan door de leden schriftelijk 
worden genomen, waarna het bestuur van dit besluit in kennis wordt gesteld.  
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§ 4 Voorzitter en stemming  
1. De algemene ledenvergadering heeft een voorzitter. Als niet in een 

reglement is geregeld wie de algemene ledenvergadering voorzit, wordt een 
voorzitter gekozen onder leiding van het langst zittende lid, bij voorkeur een 
lid van de adviesraad.  

2. De algemene ledenvergadering kan de voorzitter te allen tijde vervangen 
overeenkomstig deze statuten en/of de reglementen.  

3. De voorzitter geeft leiding aan de algemene ledenvergadering 
overeenkomstig de wet, deze statuten en de door de algemene 
ledenvergadering vastgestelde reglementen, dan wel bij het ontbreken van 
een reglement naar eigen inzicht.  

4. Tenzij anders wordt bepaald door de wet, deze statuten of reglementen, 
worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen bij 
volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.  

5. Het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van de stemming is 
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van de besluiten, voor zover is 
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Indien echter 
onmiddellijk na bekendmaking van de uitslag het oordeel van de voorzitter 
wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats:  
a. indien een meerderheid van de vergadering van mening is dat het oordeel 

onjuist is; 
b. of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk 

heeft plaatsgevonden. 
 Door deze nieuwe stemming komen de oorspronkelijke stemming en het 

oordeel van de voorzitter te vervallen. De zaak kan dan opnieuw worden 
behandeld.  

§ 5 De voorzitter ziet erop toe dat er notulen worden gehouden van de besprekingen 
en de besluiten van de algemene ledenvergadering.  
1. De notulen worden binnen een redelijke termijn na elke algemene 

ledenvergadering openbaar gemaakt, maar in ieder geval vóór de volgende 
algemene ledenvergadering.  

2. De notulen van de algemene ledenvergadering dienen aan het begin van de 
volgende algemene ledenvergadering te worden behandeld. Na vaststelling 
door de algemene ledenvergadering worden de notulen opgenomen in het 
archief van de vereniging.  

§ 6 De algemene ledenvergadering is bevoegd: 
1. een jaarlijkse contributie te heffen van alle leden van de vereniging;  
2. ter aanvulling van deze statuten reglementen op te stellen, goed te keuren en 

te wijzigen, die bindend zijn voor de vereniging, de algemene 
ledenvergadering, het bestuur, de Independent Body en alle andere organen 
van de vereniging, net zoals deze statuten dat zijn. 
a. Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met 

de wet of met deze statuten. 
b. Deze reglementen dienen te worden vastgelegd in een Policy Manual. 
c. Het bepaalde in artikel 10 § 1 t/m 3 en § 5 is van overeenkomstige 

toepassing op besluiten tot vaststelling en wijziging van reglementen in 
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het Policy Manual.  
3. deze statuten naar eigen goeddunken te wijzigen overeenkomstig artikel 10;  
4. het lidmaatschap van geschorste leden op te zeggen overeenkomstig artikel 4 

§ 4; 
5. de bestuursleden van de vereniging te kiezen;  
6 de leden van de Independent Body van de vereniging te kiezen;  
7. de leden van het bestuur en de Independent Body te ontslaan;  
8. niet-leden van de vereniging te benoemen tot lid van de adviesraad;  
9. een begroting voor de vereniging op te stellen en goed te keuren;  
10. de verslagen van het bestuur goed te keuren;  
11. naar eigen goeddunken organen in te stellen om het doel van de vereniging te 

verwezenlijken;  
12. dergelijke ingestelde organen aan regels te binden;  
13. de leden van een conform punt 11 ingesteld orgaan te ontslaan;  
14. het bestuur te machtigen om deze bevoegdheden en andere, niet hierboven 

genoemde bevoegdheden uit te oefenen, met uitzondering van de punten 1 
t/m 10.  

§ 7 Bevoegdheden die door deze statuten of de reglementen niet aan andere organen 
van de vereniging zijn toegekend, komen van rechtswege uitsluitend toe aan de 
algemene ledenvergadering.  

ARTIKEL 7. BESTUUR  
§ 1 Het bestuur van de vereniging bestaat uit drie of vier leden van de vereniging, 

onder wie een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. De functie van vicevoorzitter kan worden vervuld door dezelfde 
persoon die ook secretaris of penningmeester is, in welk geval het bestuur 
slechts uit drie leden bestaat. 
1. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester sluiten elkaar uit en 

mogen niet door dezelfde persoon worden vervuld.  
2. De bestuursleden zijn voor de duur van hun zittingstermijn uitgesloten van 

andere vertrouwensposities binnen de vereniging.  
§ 2 Overeenkomstig artikel 6 § 6.5 en/of de reglementen worden bestuursleden 

gekozen voor een termijn van één jaar, onder voorbehoud van ontslag 
overeenkomstig artikel 6 § 6.7 en/of de reglementen. De aanvang van de termijn 
kan in een reglement worden geregeld.  
1. Indien een functie om welke reden ook gedurende de zittingstermijn 

vrijkomt, 
a. roept het bestuur onmiddellijk een algemene ledenvergadering bijeen 

overeenkomstig artikel 6 § 2 teneinde een opvolger te kiezen, die deze 
functie gedurende de rest van het lopende semester en een aansluitende 
volledige zittingstermijn zal vervullen, tenzij; 

b. er voor de volgende termijn reeds een opvolger is gekozen, in welk geval 
de gekozen opvolger deze functie gedurende de resterende termijn van 
zijn voorganger en zijn eigen termijn zal vervullen. 

2. Indien een bestuurslid gedurende zijn zittingstermijn ophoudt lid van de 
vereniging te zijn, komt zijn functie tegelijk met de beëindiging van zijn 
lidmaatschap vacant.  
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3. Bestuursleden treden in ieder geval aan het einde van hun termijn af.  
4. Bestuursleden kunnen worden herkozen voor volgende termijnen.  
5. Indien het bestuur minder dan drie leden telt, blijven de resterende 

bestuursleden verantwoordelijk voor het vervullen van de bestuurstaken.  
§ 3 Het bestuur is het uitvoerend orgaan van de vereniging en is verplicht de 

besluiten van de algemene ledenvergadering uit te voeren.  
§ 4 Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 

1. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee 
gezamenlijk handelende bestuursleden.  

2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene 
ledenvergadering, bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot 
verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen.  

§ 5 Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. In deze hoedanigheid 
dient het bestuur erop toe te zien dat: 
a. er niets aan het vermogen van de vereniging wordt onttrokken, behoudens 

ingevolge een door de algemene ledenvergadering goedgekeurde begroting;  
b. het vermogen van de vereniging te allen tijde slechts wordt aangewend om 

het doel van de vereniging te verwezenlijken;  
c. erfstellingen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden 

aanvaard; 
d. de organen van de vereniging de hun toegewezen doelen realiseren en dat de 

hun toegewezen middelen op passende wijze worden aangewend.  
§ 6 Het bestuur stelt elk semester een verslag op dat inzicht geeft in de gang van 

zaken binnen de vereniging, inclusief de baten en lasten, de balans en eventuele 
andere relevante overzichten.  
1. Het verslag wordt door de Independent Body gecontroleerd overeenkomstig 

artikel 8 § 5. 
2. Het verslag wordt overeenkomstig artikel 6 § 6.10 ter goedkeuring aan de 

algemene ledenvergadering voorgelegd.  
§ 7 Het bestuur dient de Independent Body alle informatie en stukken te verstrekken 

die deze nodig heeft voor de uitvoering van haar taken.  
§ 8 Het bestuur mag voor zichzelf regels stellen, mits de betreffende procedures 

aansluiten bij deze statuten en bij eventuele door de algemene ledenvergadering 
opgestelde reglementen.  

ARTIKEL 8. INDEPENDENT BODY  
§ 1 De Independent Body van de vereniging bestaat uit minimaal drie en maximaal 

vijf leden van de vereniging.  
§ 2 Overeenkomstig artikel 6 § 6.6 en/of de reglementen wordt de Independent Body 

gekozen voor de duur van één semester zoals beschreven in artikel 3 § 3, onder 
voorbehoud van ontslag overeenkomstig artikel 6 § 6.7 en/of de reglementen. 
1. De leden van de Independent Body zijn voor de duur van hun zittingstermijn 

uitgesloten van andere vertrouwensposities binnen de vereniging.  
2. Oud-bestuursleden mogen na afloop van hun bestuurslidmaatschap 

gedurende één semester geen zitting hebben in de Independent Body.  
3. Indien het aantal leden van de Independent Body daalt tot minder dan drie, 

kan het bestuur overeenkomstig artikel 6 § 2 een algemene ledenvergadering 
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bijeenroepen om voor de resterende zittingstermijn nieuwe leden te kiezen. 
Zodra de Independent Body geen leden (meer) heeft, gaat het bestuur 
onmiddellijk over tot bijeenroeping.  

4. Indien een lid van de Independent Body gedurende zijn zittingstermijn 
ophoudt lid van de vereniging te zijn, komt zijn functie tegelijk met de 
beëindiging van zijn lidmaatschap vacant.  

5. Leden van de Independent Body kunnen worden herkozen voor volgende 
termijnen.  

§ 3 Indien de Independent Body minder dan drie leden telt, blijven de resterende 
leden verantwoordelijk voor het vervullen van de taken van de Independent 
Body.  

§ 4 Leden van de Independent Body zijn gedurende hun zittingstermijn immuun 
voor sancties die het bestuur aan leden kan opleggen, met inbegrip van schorsing 
overeenkomstig artikel 4 § 4. Leden en oud-leden van de Independent Body 
kunnen niet worden gestraft voor besluiten die zij in hun officiële hoedanigheid 
hebben genomen.  

§ 5 De Independent Body is verantwoordelijk voor:  
1. het verklaren en verduidelijken van deze statuten en eventuele op grond 

hiervan vastgestelde reglementen;  
2. het uitleggen van de strekking van deze statuten in overeenstemming met het 

doel van de vereniging;  
3. het behandelen van klachten tegen het bestuur;  
4. het behandelen van ingesteld beroep tegen besluiten van het bestuur;  
5. het controleren van de verslagen en het gedrag van het bestuur en andere 

organen van de vereniging indien het bestuur omtrent de getrouwheid van 
zijn verslagen geen verklaring van een accountant in de zin van artikel 2:393 
lid 1 van het Burgerlijk Wetboek overlegt;  

6. het voorleggen van aanbevolen maatregelen aan de algemene 
ledenvergadering ingevolge de punten 1 t/m 5;  

7. het vervullen van de taken die hun door de algemene ledenvergadering 
ingevolge de reglementen zijn toegewezen.  

§ 6 De besluiten van de Independent Body zijn in zoverre bindend dat er binnen de 
vereniging geen beroep tegen openstaat.  

ARTIKEL 9. ADVIESRAAD  
§ 1 De adviesraad bestaat uit alle voormalige leden van het bestuur en de 

Independent Body voor de verdere duur van hun lidmaatschap van de 
vereniging, alsmede uit niet-leden die overeenkomstig artikel 6 § 6.8 voor een 
bepaalde termijn hierin worden benoemd.  

§ 2 De adviesraad kan over alle verenigingsaangelegenheden gevraagd en 
ongevraagd advies uitbrengen aan de algemene ledenvergadering, het bestuur, de 
Independent Body of een ander orgaan van de vereniging. 

§ 3 De leden van de adviesraad kunnen worden verzocht om bepaalde taken 
ingevolge deze statuten of reglementen te verrichten, maar zij zijn daartoe niet 
verplicht en doen dit alsdan op vrijwillige basis.  

ARTIKEL 10. STATUTENWIJZIGING  
§ 1 Een wijziging of herziening van de statuten kan slechts geschieden door middel 
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van een besluit van de algemene ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de 
mededeling dat aldaar een wijziging van deze statuten zal worden voorgesteld.  

§ 2 Zij die de algemene ledenvergadering hebben bijeengeroepen om een voorstel 
tot statutenwijziging te behandelen, dienen ten minste zeven dagen vóór de dag 
van de vergadering de volledige tekst van de voorgestelde wijziging of 
herziening ter inzage te leggen op een voor alle leden zichtbare plaats, tot na de 
dag waarop de vergadering is gehouden.  

§ 3 Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts 
worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal 
ter vergadering uitgebrachte stemmen.  

§ 4 De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is 
opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de notariële akte te doen 
verlijden.  

§ 5 Het bepaalde in § 1 en 2 is niet van toepassing indien in de algemene 
ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en 
het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.  

§ 6 De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van 
statutenwijziging en een letterlijke tekst van de statuten zoals deze na de 
wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het register van de Kamer van 
Koophandel.  

ARTIKEL 11. ONTBINDING EN VEREFFENING  
§ 1 Het bepaalde in artikel 10 § 1 t/m 3 en § 5 is van overeenkomstige toepassing op 

een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.  
§ 2 Bij het in het vorige lid bedoelde besluit stelt de algemene ledenvergadering de 

bestemming van het batig saldo vast, en wel zo veel mogelijk in 
overeenstemming met het doel van de vereniging.  

§ 3 De vereffening geschiedt door het bestuur.  
§ 4 Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan zolang dit nodig is ter 

vereffening van haar vermogen. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen 
van de statuten zo veel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen van 
de vereniging moeten aan haar naam dan de woorden "in liquidatie” worden 
toegevoegd.  

§ 5 De vereffening eindigt op het tijdstip waarop er geen aan de vereffenaar bekende 
baten meer aanwezig zijn.  

§ 6 De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard 
gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die 
door de vereffenaars als zodanig is aangewezen. 

AAN TE HECHTEN STUKKEN 
Aan deze Akte zullen de navolgende stukken worden vastgehecht: 
- een (1) volmacht; 
- een (1) exemplaar van de notulen. 
SLOT AKTE 
VASTSTELLING IDENTITEIT 
De identiteit van de bij deze akte verschenen comparant/partij is door mij, notaris, 
aan de hand van het hiervoor gemelde document vastgesteld. 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 
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O N T W E R P 

WAARVAN AKTE, 
in minuut opgemaakt, is verleden te Maastricht, op de datum als in de aanvang van 
deze akte vermeld. 
De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. 
Vervolgens heeft de verschenen persoon verklaard dat hij tijdig voor het verlijden 
van de inhoud van deze akte heeft kennisgenomen, met deze inhoud instemt en op 
volledige voorlezing van de akte geen prijs stelt. 
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte  
door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend. 


