
NOTARIS ].W. F. SWANE 

UTRECHT 

AFSCIIRIFT AKTE VASTSTELLING 

STATtJTEN. - - - - - - - - - - - - - - -............... 

Van: 

Vereniging van Verzamelaars van 
Maten en Gewichten, 
gevestigd te Amsterdam. 

AKTE: 17 maart 1f )80. 
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Heden de Z('vent i ende rr,rti! rt, ------------------------
negentienhonderd tachtig, -------------------------
verscheen voor mij, Jan Willem Frans Swane, notaris--
ter standplaats Utrecht: ---------------------------
De heer mr. Henricus Judas Thaddeus Gerardus Tomlow,-
kandidaat-notaris, wonende te Bunnik, --------------
ten deze handelend in zijn hoedanigheid van schrifte-
lijk gevolmachtigde van: -------------------------~-
de te Bergen gevestigde verenig~ng: ----------------
Vereniging van Verzamelaars van Maten en Gewichten, -
en als zodanig gemelde vereniging ten deze verte~en--

woordigende. ----------------------------------------
Blijkende van de volmacht uit een onderhandse akte --
welke na vooraf overeenkomstig de wet voor echt erkend 
te zijn aan deze akte is vastgehecht. --------------
De komparant, handelend als gemeld, verklaart ter uit 
voering van het besluit Nan de algemene ledenvergade
ring gehouden .te Delft o~ zeventien februari negen--
tienhonderd tachtig de statutea vast te stellen als -

volgt: ---------------------------------------------
-------------- NAAM EN DUUR ------------------------
Artikel 1. ------------------------------------------
De Vereniging draagt de naam: ----------------------
"Vereni9inq van Verzamelêars van Maten en Gewichten.", 
hierna te noemen: de Vereniging, en is gevestigd ----

te AInsterdam. --------------------------------------
Artikel 2. ------------------------------------------
De VerenIging is opgericht op twaalf januari negen---
tienhonderd drie en zeventig en aangegaan voor onbe--

paalde tijd. ---------------------------------------
-------------- DOEL --------------------------------
Artikel 30 ------------------------------------------
1.De Vereniging heeft ten doel het bevorderen van het 

verzamelen, onderzoeken, dateren en catalogiseren-
van lengtematen, inhoudsmaten en gewichten, alsmede 
Vdn de daarbij behorende werktuigen, een en ander--
in de ruimste zin. --------------------------------

2.Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg--

door: ---------------------------------------------
a.het houden van bijeenkomsten, vergaderingen en---

tentoonstellingenJ -----------------------------
bohet aanlegg~n, ultbrl;:!idel1 en in stand houden van-

een uitleenbibliotheek Vdn gespecialiseerde lite-
ratuur; -----------------------------------------

c.het uitgeven van een huisorgaan; ---------------
d.het uitgeven van geschriften, brochures en boe---

ken; --------------------------------------------
e.het organiseren van besloten veilingen; ---------
f.het organiseren van excursies in binnen- en bui--

tenland; ----------------------------------------
g.het instellen en stimuleren van studlegroepen;---
hwandere middelen, welk~ voor het doel bevorderlijk 

zijn. -------------------------------------------
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-------------- LEDEN -------------------------------
Artikel 4. ------------------------------------------
I.De Vereniging kent: -------------------------------

a.leden; -------------------------------------~---
b.ereleden; --------------------------------------
cudonateursi -------------------------------------
dubegunstigers. -----------------------------------

2.Leden zijn natuurlijke personen die de leefti;d van 
zestien jaar hebben bereikt. ----------------~----
leder lid betaalt een jaarcontributie. -----------
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde---
tijd, steeds per heel kalenderjaaru ---------------

3.Ereleden zijn natuurlijke per~onen, die daartoe op
grond van hun verdiensten ten opzichte van de Vere
niging op voordracht van het bestuur of van vijf--
stemgerechtigde leden, door de algemene vergadering 
zijn benoemd; zij betalen gêén cont..ributie. -------

4.Donateurs 'zijn natuurlijke of rechtspersonen die -
zich verplichten een jaarlijkse ondersteuningsblj--
draqe te betalen. -------_.-------------------------

5.Begunstigers zijn natuurlijke ot reChtspersonen, -
die wegens een gift in~ens naar het oordeel van het 
bestuur, daarvoor ln aanmerklng komen voor één of--
meer verenigingsjaren. ----------------------------

6.Het bestuur houdt een register bijG waarin de namen 
en adressen van alle in artikel 4 lid 1 genoemde --
personen zijn opgenomen u -------------------------
Publikatie en/of bekendmaking aan derden van deze-
gegevens zal onder geer:. beding plaaLsvinden 1 ten--

. zij naar het oordeel van het bestuur het belang ---
van de Vereniginq zulks vereist. ------------------

-------------- EINDE LIDMAATSC1'iAP -------------------

Artikel 5. ------------------------------------------
luHet lIdmaatschap eindigt: -------------------------
a,door overlijden; ---------------------------------

budoor opzegging door het lid, welke opzegging uiter 
lijk een maand voor het einde van het verenigings 
jaar schriftelijk dient te geschieden aan de ----
penningmeesteri ---------------------------------

c.door opzegginy door het bestuur namens de Vereni-
ging, indien een lid nlet aan zijn financi~le---
verplichtingen heeEt voldaan uiterlijk drie maan
den voor het einde van het vel:enigingsjaar; - ... ---

dudoor ontzetting. --------------------------------
Deze kdn alleen worden uitgesproken door het ----
bestuur, wanneer een lid in strijd met de statu-
ten, reglemenren ofbesluiten van de Vereniging --
handelt, en/of de Vereniging benadeelt. --------
Voor het onzette lid blijft een beroep op de ----
algemene vergadering mogeliJk. ------------------

2.Wanneer een lidmaatschap in de loop van een vereni
gingsjaar eindigt, blijft het lid desniettemin ---
de gehele jaarlijkse contributie verschuldigd.-----
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-------------- INKOMSTEN ---------------------------
Artikel 6. ------------------------------------------
1.De inkomsten Vdn de Vereniging bestaan uit: -------

a.contributies; ----------------------------------
budonaties; ---------------------------------------
c.subsidies en bijdragen; ------------------------
d.schenkingen, erfstellingen en legaten; ----------
e.opbrengsten door publikaties; -------------------
foandere baten. -----------------------------------

20De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld door---
de algemene vergadering op voors lel van het bestuur. 

'. 

3.De aanvaarding van schenkingen, erfstellingen en -
legaten geschiedt door het bestuur. --------------
Een schenking, erfstelling of legaat wordt door --
het bestuur slechts geweigerd of onder bepaalde --
.voorwaarden aanvaard, na verkregen machtiging van--
de algemene vergadering. -------------------------
Erfstelling~n kunnen sl~chts worden aanvaard onder-

I het voorrecht van boedelbeschrijving. -------------
-------------- BESTUUR -----------------------------
Artikel 7. ------------------------------------------
I.Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen en -

ten hoogste uit zeven personen. --------------------. 
2 v Het bestuur wordt door de algemene vergadering uit -

de leden beno~nd. ----------------------------------
3.De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of-

meer bindende voordrachten" -----------------------
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd 
zowel het bestuur, als vijf of meer stemgerechtigde-

leden. ---------------------------------------------
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping 
voor de algemene vergadering medegedeeld. ---------
Een voordracht door vijf of meer stemgerechtigde ~-
leden moet uiterlijk vier dagen v66r de aanvang van
deze algemene vergadering door het bestuur zijn ----

ontvangen. -----------------------------------------
Indien er meer dan ~én bindende voordracht is opge--
maakt geschiedt de benoeming uit alle in die voor---
drachten vermelde personen. ------------------------

4.Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden-
ontnomen door een met tenminste twee/derde van de--
geldig uitgebrachte sterrunen genomen be131uit van de -
algemene vergadering. ------------------------------

SuIs geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene 
vergadering aan de opgemaakte voordracht (en) het --
bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ver 
gadering vrij in haar keuze" -----------------------

------ EINDE BESTUURSLIDMAA'l'SCflAP PERIODIEK AFTREDEN -

Arti.kel 8... ------------------------------------------
I.Elk bestuurslid treedt af, uiterlijk drie jaar na --

ziJn benoelUing. ------------------------------------
Ieder jaar treden tenminste twee be~tuursleden a f ---

volgens een dOOI: het bestuur op te mak\!n rooster;"---
van aftreding. -------------------------------------
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De aftredende bestuursl~den zijn terstond herkies---

baaro ----------------------------------------------
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, ----
ne~nt op het rooster van aftreJ~n de plaats in van-
zijn vooryanger. -----------------------------------

2.Het bestuurslidmaatschap eindlyt voorts: ----------
a.door het beëindigen van het lidmaatschap van de --

Vereniging; --------------------------------------
b.door bedanken door het bestuurslid; -------------
c.door ontslag door de algemene vergadering. -------

3.Elk bestuurslid, ook wanneer het voor bepaalde tijd
is benoemd, kan te allen tijd~ door de algemene ---
vergadering worden ontslagen of geschorst. --------
Een schorsing, die niet binnen drie maanden wordt--
gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door--
'het verloop van die termijn. ----------------------

--- BESTUURSFUNC'rIES - Bl::tiLUI'J.'VORMING VAN HET BESTUUR-

Artikel 9. ------------------------------------~------
1.De-voörZitter wordt door de algemene vergadering in-

functie beno~ndo -----------------------------------
Het bes tuur wi jst uit zijn midden een secretaI."is ---
en een penningmeester aan o ------------------------

Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervang-
er aanwijzen. --------------------------------------
Een bestuurslid kan meer dan éên functie bekleden.--

2.Van het behandelde in elke bestuursvergadering ----
worden door de secretarts notulen opqemaakt, die --
na vaststelling door het bestuur, door de voorzitter 
en de secretaris worden ondertekend. ---------------

------------- BESTUURSTAAK - VERTEGENHOORDIGING ------

Artikel 10. ------------------------------------------
I.Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het-

bestuur belast met het besturen van de Verenlging.--
2 Q lndien het aantal bestuursleden beneden drie is ---

gedaald, blijft het bestuur bevoegd. --------------
Het is echter verplicht, binnen zes maanden een al-
gemene vergadering te beleggen, waarin de voorzienLng 
in de open plaats (en) aan de orde komt~ ------------

3.Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijk-
held onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door 
conunJssies, die door bet bestuur of door de algemene 
vergadering worden benoe.md. ------------------------

4 u Het bestuur is bevoegd aankopen te verrichten ten---
behoeve van de vereniging tot ten hoogste een jaar-
lijks door de algemene vergadering vast te stellen--
bedrag. -----------------~--------------------------
Voor hogere bedragen is de goedkeuring van de alge--
mene vergadering vereist. --------------------------

S.De verenig~ng wordt in- en buiten rechte vertegen---
woordigd door: -------------------------------------
a.hetzij de voorzitter tezamen met de secretaris;---
b.hetzij door de voorzitter tezamen met de penning--

meester; -----------------------------------------
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cuhetzij door de secretaris tezamen met de penning--

meester. -----------------------------------------
------- JAARVERSLAG-REKENING EN VERANTWOORDING -------
Artikel 11. -----------------------------------______ _ 
luHet verenigingsjaar is gelijk aan het boekjaar en--

loopt van een januari tot en met een en dertig decem 

bere -----------------------------------------------
2.llet bestuur is verplicht van de vermogenstoestand---

van de Vereniging zodanig aantekening te houden, --
dat daaruit te allen tijde de rechten en verplich--
tingen van de Vereniging kunnen worden gekendu -----

3 u Het bestuur brengt op een algemene vergadering welke 
binnen zes maanden na het einde van het verenigings
jaar moet plaatsvinden (jaarvergadering) zijn jaar-
verslag uit en doet onder overlegging van een balans 

-en een staat van baten en lasten, rekening en ver--
antwoording over het i~ het afgelopen verenigings---
jaar gevoerd beheer. ------------------------------
Na verloop van deze zes maanden kan ieder lid deze-
rekening en verantwoording in rechte van het bestuur 
vorderen. ------------------------------------------

4.In een algemene vergádering voorafgaande aan de ----
jaarvergadering wordt door de algemene vergadering-
een kascon~issie benoemd, bestaande uit twee leden,-
niet zijnde bestuursleden. ------------------------
Het bestuur stelt uiterlijk een maand vOOr de jaar--
vergadering de jaarstukken ter beschikking aan de --
kascommissie. --------------------------------------
De kascommissie onderzoekt de jaarstukken en brengt-
op de jaarvergadering verslag uit van haar bevin----

dingen. --------------------------------------------
5.Goedkeuring van de jaarstukken door de algemene ----

vergadering strekt het bestuur tot dêcharge voor---
het gevoerde beheer over het afgelopen verenigings-
jaar, voorzover het beheer uit die jaarstukken -----
blijktu --------------------------------------------

6.Bet bestuur is verplicht boeken en bescheiden gedu--
rende tien jaren te bewaren, of zoveel langer als --
de wet voorschrijft. ------------------------------

-------------- ALGEMENE VERGADERING ------------------
Artikel 12,> ----------------------------------------
1vAan de algem~ne vergaderinCj komen in de Vereniging -

alle bevoegdh~den toe, diJ niet door de wet of de -
statuten aan het bestuur zlin opgedragen. ----------

2.Andere algemene vergdderingtrl dcU1 de jaarvergadering 
kunnen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur -
dit wenselijk achtu ------------~-------------------

3~De oproep tot de algemene vergadering geschiedt ----
door het bestuur via het huisorgaan of per aeparaat
schrijven, met een oproeptermijn van tenminste -----
zeven dagen~ -------------------------------~-------

4"Het bestuur is op schriftelijk verzoek van tenminste 
tien stemgerechtigde leden verplicht tot h~t bijeen
roepen van een algemene vergad~ring op een termijn -

l 
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van niet langer dan vier weken. -------------------
Indien aan dit verzoek binnun veertien dagen geen -
gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot
een bijeenroeping bdsluiten via het adressen-regis-
ter van de Vereniging of met een advertentie in een
landelijk veel gelezen dagblad of via het huisorgaan. 

5 w Van het verhandelde in elke algemene vergadering --
worden door de secretaris of een ander door de voor
zitter daartoe aangewezen persoon notulen opgemaakt
die, na vaststelling door de algemene vergadering -
door de voorzitter en de notulist worden ondertekendo 
De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de ---
leden gebracht. ------------------------------------

-------------- TOEGANG EN STEMRECHT ------------------
Artikel 13. ------------------------------------------
1,.Toegang tot de algemene vergadering en tot de door -

de Vereniging georganiseerde evenementen, hebben al
le in artikel 4 lid 1 ~enoemde personen. ----------
Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste--
bestuursleden. -------------------------------------

2.0ver de toelating van andere dan in lid 1 bedoelde--
personen beslist tle algemene vergadering. ---------

--------- BESLUITVOr~ING VAN DE ALGEMENE VERGADERING -
Artikel 14. -----------------------------------------
I.Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, 

worden alle besluiten van de algemene ver9adering -
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrach 

te stemmen 0 ----------------------------------------

2.Leden en ereleden hebben, voorzover niet geschorst,-

1

3. ~~~~~o e:~ ~~:~\id~~~-;~~;u:~~-~~;~~~-~~~~~~~:~-~î;-::: 
niet te zijn uitgebracht~ --------------------------

4.Indien de stemmen staken over een voorstel, niet --
rakende de verkiezing van personen, wordt het geacht 
te zijn verworpen; ---------------------------------
in geval van personen beslist het bestuur. ---------

SuAIIe stemmingen geschieden bij handopsteking, -----
tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming ---
gewenst ad,t of tenminste vijf stemgerechtigden, --
zulks vóór de sten@ing verlangen. -----------------
Besluitvorming bij acclamdtie is mogelijk, tenzij--
tenminste een steffi<.jerechtigue hoofdelijke stemming--
verlangt. --------~---------------------------------
Stemming over personen geachiedt altijd schriftelijk, 
dan wel bij acclamatie. ----------------------------

"-------------- STATUTENWIJZIGING ---------------------
IArtikel 15. ------------------------------------------
I.In de statuten van de Vereniging kunnen geen wijzi--

gingen worden aangebracht dan door een besluit van-
de algemene vergadering, waartoe telli"in~te veertien
dagen tevoren is opgeroep~n met de mededeling dat--
er wijzigingen van de statuten zullen worden voor---

gesteld. -------------------------------------------
Deze wij zi(Jingen dienen bekend gemaakt te worden----
tegelijk met de op~üep. ----------------------------



NIII,\IU,> jW.l'. '>W:\"II' !l 
-'1- . 

20Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meer-
deJ:heid van tenminste twee/derde van de geldig ui t-
gebrachte stenunen in een vergadering w<.larin teruninste 
twee/derde van de stemgerechtigde leden tegenwoordig 

is. ------------------------------------------------
Zijn deze twee/derde van de leden niet aanwezig, ddn 
wordt binnen acht weken wederom een algemene vergade 
ring bijeengeroepen waarin over het voorstel, zoals
dat in de vorige vergaderlng aan de orde was geweest, 

I 
ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, 
kan worden besloten, mits met een meerderheid van-
twee/derde van de uitqebrachtd stemmen. ------------

I
lj"Een statutenwijziging treedt in werking nadat hier--

van een notariële akte 1s opqemaakt. ---------------
1-------------- ONTBINDING ---------------------------
lArtikel 16. --.------.~~-.-.---.---------------------------
Il.De Vereniging wordt on~bonden, indien op een ------
I speciaal daartoe bijeengeroepen algemene vergadering 
I -waar tenminste twee/derde gedeelte van het aantal---

stemgerechtigde leden tegenwoordig is met een meer-
derheid van tennd.ns te vier/vi j fde gedeel te van de--
geldig uitgebrachte stemmen een besluit tot ontbin-
ding wordt genomen. ------------------.--------------

2.Indien op deze vergadering, waarin over het voort--
bestaan van de Vereniging dient te wordon beslist,-
het in lid 1 van dit artikel genoemde aantal leden-
niet tegenwoordig is I wordt tenndnste veertien dagen 
en ten hoogste vijf en veertig dagen na deze vergade 
ring een tweode algemene vergadt:lring belt:lgd, ------
waarin alsdan met een meerderheid van tenminste ---
vier/vijfde gedeelte van de geldig uitgebrachte stem 
men tot ontbinding kan worden besloten, ongeacht --
het aantal leden, dat ter vergadering tegenwoordig -
is. ------------------------------------------------

3.Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een--
besluit tot liquidatie te zijn~ -------------------
Tenzij de alg~mene vergadering anders bepaalt ge----
schiedt de liyuidatje door het bestuur. ------------

4.Een eventueel batig saldo nd li4uidatie zal worden-
besteed voor een zodan1g door de algemene vergade--
ring te bepalen doel, al~ het meest met het doel---
van de Verenigin0 over~enkomt, ---------------------

-------------- HU ISIiOUDELIJK l{EGLEMEN'l' ---------------
Artikel 17. ------------------------------------------
I.De algemene vergdderin'J kan een huü;houd~lijk regle-

ment vaststellen. ----------------------------------
2.llet huishoudelijk re(Jlement mag niet in strijd zijn-

met de wet, ook waar die geen dwingend recht be-----
vat, noch met de sLdtuten. -------------------------



N(lI.\I\I~ I W I, ~\l'.-\NI; 

11-

De kom~dranten zijn mij, notaris, bekend. 
WAAUVAN AKTE, --

in minuut is verleden te Utrecht ten dd'Je in het ---
hoofd dezer qemeld. --------------------------------
Na zakelijke opgave hebben de komparanten eenparig --
verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben
genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs 
te stellen. -----------------------------------------
Na beperkte voorlezing is deze akte door de kompa---
ranten en mij, notari~, getekend. -------------------
(ge tt..:kertd): 11. J • 'l'11 • G. 'l'0l1d uw J. W. ::iwane. ---------
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