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STATUTENWIJZIGING
van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
Vereniging

Nationale

Monumentenorganisatie,

met zetel in de gemeente Amersfoort

Heden, drieëntwintig december tweeduizend vijftien, is voor mij, mr. René Albertus -Spit, notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Cornelis Adrianus de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage, verschenen: ---------------mevrouw mr. Linda Louise Benink, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van PelsRijeken & Droogleever Fortuijn N.V. te (2594 AC) 's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 57, geboren te Leiderdorp op drieëntwintig juni negentienhonderdnegenentachtig. -De comparant heeft verklaard dat:
a.

de algemene ledenvergadering van de vereniging met volledige------rechtsbevoegdheid: Vereniging

Nationale

Monumentenorganisatie,

---

statutair gevestigd te Amersfoort, met adres: (3818 KG) Amersfoort, Daam -Fockemalaan 22, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van --Koophandelonder nummer 60505338, hierna te noemen: "de Vereniging",
op tweeëntwintig december tweeduizend vijftien buiten vergadering heeft-besloten de statuten van de Vereniging geheel te wijzigen, alsmede om de-comparant te machtigen deze akte te doen verlijden, van welke besluiten blijkt
uit een besluit buiten vergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte-wordtgehecht;--------------------------b.

de statuten van de Vereniging laatstelijk zijn gewijzigd bij akte, verleden op-zesentwintig november tweeduizend veertien voor mr. R.W. Clumpkens,--notaris te Amsteram. -----------------------

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging heeft de comparant,---handelend als vermeld, verklaard de statuten van de Vereniging bij deze akte geheelte wijzigen als volgt:--------------------------STATUTEN.------------------------------------------------------
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Naamenzetel.--------------------------------------------------------Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Vereniging

Nationale

Monumentenorganisatie.---

Zij is gevestigd te Amersfoo rt. --------------------------------------------Doel.----------------------------------------------------------------ArtikeI2.--------------------------------------------------------2.1.

De vereniging heeft ten doel het behouden van cultuurhistorisch waardevolle -gebouwen voor toekomstige generaties en het versterken van de ----------samenwerking tussen monument beherende organisaties door: ------------a.

het bevorderen, uitwisselen en opbouwen van kennis en deskundigheid
over monumentenbeheer; ------------------------------------

b.

het fungeren als een service organisatie voor monument beherende --organisaties;

c.

het zijn van een aanspreekpunt voor derden die cultuurhistorisch ----waardevolle gebouwen en onroerende zaken voorkomende op de ----publiekrechtelijke monumentenlijsten of andere gebouwen en -------onroerende zaken met een voor Nederland uitzonderlijke-----------architectonische of historische betekenis, of onroerende zaken die deeluitmaken of samenhangen met voorgaande objecten, willen afstoten -(of anderszins vragen hebben in relatie tot de continuïteit van hun ---bezit in de zin van artikel 3 sub a); ----------------------------

d.

het sluiten van overeenkomsten met de hiervoor genoemde partijen--betreffende de koop en levering van de onder c) genoemde objecten,-uitsluitend met een onderliggende overeenkomst tot doorlevering aan de stichting: Stichting Monumenten Bezit of een van de leden van de -vereniging, om de betreffende objecten vervolgens op tevoren ------overeengekomen wijze direct door te leveren; --------------------

e.

het beheer van de instandhoudingsbijdragen behorende bij de hiervooronder c. bedoelde objecten, -----------------------------------

zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe --------bevorderlijk kan zijn. --------------------------------------------2.2.

De vereniging heeft ten doel het algemeen belang te dienen. De vereniging
beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop
gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen. ---------

Leden.--------------------------------------------------------------ArtikeI3.------------------------------------------------------------Leden van de vereniging kunnen slechts zijn rechtspersonen:---------------------
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a.

die bouwwerken en/of onroerende zaken voorkomende op de publiekrechtelijke
monumentenlijsten in eigendom, erfpacht, vruchtgebruik of een huur met een restlooptijd van meer dan tien (10) jaar hebben die, op moment van----toetreding van het lid, tezamen meer dan een zodanig bedrag aan WOZ- -waarde vertegenwoordigen zoals vastgesteld in het huishoudelijk reglement als
bedoeld in artikel 16; -----------------------

b.

die het algemeen belang dienen; en -----------------

c.

waarbij op beleidsniveau de professionaliteit met betrekking tot de ----instandhouding van de monumenten aanwezig of voldoende geborgd is. ---

ArtikeI4.----------------------------------------------------------4.1.

De aanvraag om als lid te worden toegelaten moet schriftelijk worden gerichtaan het bestuur. Het bestuur beslist binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag over de toelating.--------------------

4.2.

Het bestuur deelt de aanvrager schriftelijk mee of hij als lid is toegelaten of geweigerd.--------------------------In het laatste geval staat voor de betrokkene gedurende een maand na de -kennisgeving beroep open in de ledenvergadering. Het beroep moet schriftelijk
worden gericht aan het bestuur. De ledenvergadering kan in de eerstvolgende vergadering na het instellen van het beroep besluiten de aanvrager alsnog als lid toe te laten.--------------------------

4.3.

Het lidmaatschap neemt een aanvang, indien de aanvrager door het bestuur als lid wordt toegelaten, op de datum van de in lid 2 bedoelde kennisgeving en, indien de aanvrager door de ledenvergadering als lid wordt toegelaten, op de dag van de ledenvergadering waarin zulks wordt beslist. --------

4.4.

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van de leden worden ingeschreven; leden moeten hun adressen en de wijzigingen daarin,alsmede de algemene bedrijfsgegevens als nader gespecificeerd in het ---huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 16, schriftelijk aan het bestuur opgeven. Het register is ter inzage van de leden. ------------

Einde van het lidmaatschap.-----------------------Artikel 5.----------------------------------------------------------5.1.

Het lidmaatschap eindigt:
a.

doordat een lid ophoudt te bestaan, ook in het geval van juridische-fusie of splitsing; ---------------------

b.

door opzegging door het lid; de opzegging moet schriftelijk aan het bestuur op het adres van de vereniging geschieden en wel tegen het
einde van het verenigingsjaar, met inachtneming van een ------

