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STATUTENWIJZIGING  
Zaaknummer: 13937

Heden, vijf oktober tweeduizend elf, verschenen voor mij, mr. Willem Jan Velema, 
notaris gevestigd in de gemeente Noordenveld:
1. de heer Godefridus van den Beemt, geboren te .........; en
2. de heer Johan Bosch, geboren te .........
volgens hun verklaring handelende als respectievelijk algemeen secretaris en bestuurslid 
van de vereniging: Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, gevestigd in de 
gemeente 's Gravenhage, feitelijk gevestigd Ruiterakker 19, 9407 BE Assen, 
ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 
40408504, hierna te noemen: de vereniging - welke vereniging is opgericht op zes 
september negentienhonderd een en vijftig -  en als zodanig deze vereniging 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 van haar statuten rechtsgeldig 
vertegenwoordigende, welke statuten laatstelijk zijn gewijzigd bij akte van 
statutenwijziging verleden op drie april negentienhonderd acht en negentig voor notaris 
mr. M. Arts-Fischer te Amsterdam.
Besluit tot statutenwijziging
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden:
Op zestien april tweeduizend elf is een algemene vergadering van de vereniging gehouden 
nadat was voldaan aan de bepalingen van artikel 42 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
en van artikel 35 van de statuten der vereniging, betreffende de voorbereiding van een alge
mene vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden behandeld.
In deze algemene vergadering is met een meerderheid van ten minste twee/derde van het 
aantal uitgebrachte geldige stemmen, zoals vereist in artikel 35 van gemelde statuten, 
besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en in hun geheel opnieuw vast te stellen.
Van voormeld besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht uittreksel uit de notulen van die 
algemene vergadering.
Vastlegging statutenwijziging
De verschenen personen, handelende als gemeld, verklaarden voormelde 
statutenwijziging bij deze akte te willen vastleggen, en verklaarden dat de statuten van de 
vereniging overeenkomstig voormeld besluit van de algemene ledenvergadering thans 
luiden als volgt:
STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1 
1. De vereniging draagt de naam: AWN, vereniging van vrijwilligers in de 

archeologie, en is gevestigd te 's-Gravenhage.
2. Zij kiest domicilie daar waar het secretariaat is gevestigd.
Artikel 2 
De vereniging is opgericht op zes september negentienhonderd een en vijftig, onder de 
naam Archeologische Werkgemeenschap voor Westelijk Nederland. Op zes juli 
negentienhonderd vier en zestig werd zij voortgezet onder de naam Archeologische 
Werkgemeenschap voor Nederland. 
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
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DOEL EN MIDDELEN
Artikel 3
De vereniging stelt zich ten doel het beschermen en behouden van het archeologisch 
erfgoed van Nederland en het bevorderen en beoefenen van de archeologie en haar 
hulpwetenschappen.
Artikel 4
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het bevorderen en bewaken van een goede archeologische monumentenzorg door 

gemeenten en andere overheden en (het bevorderen van) de verspreiding van kennis 
van de archeologie onder brede lagen van de bevolking;

b. hiervoor, met inachtneming van het in artikel 24 gestelde, afdelingen in het leven te 
roepen;

c. de afdelingen te stimuleren als belangenbehartiger van het archeologisch erfgoed in 
de eigen gemeente/regio op te treden en de hieruit voortvloeiende activiteiten vanuit 
het hoofdbestuur voor zover mogelijk te ondersteunen.

d. vondsten te bestuderen, archeologisch te onderzoeken alsmede te beheren, in 
afwachting van de afdracht aan de depots voor bodemvondsten;

e. een tijdschrift, tevens verenigingsorgaan uit te geven;
f. lezingen, excursies, tentoonstellingen, cursussen en veldwerkactiviteiten te 

organiseren, zodat zowel de praktische als de theoretische kennis van de archeologie 
wordt verspreid;

g. het uitgeven van publicaties;
h. contact te zoeken met personen en organisaties met een vergelijkbare doelstelling en 

hier mogelijk mee samen te werken;
i. subsidies, donaties/schenkingen, legaten en erfstellingen te verkrijgen;
j. alle andere middelen die tot het doel kunnen leiden in te zetten.
LEDEN 
Artikel 5
1. De leden van de vereniging zijn gewone leden, jeugdleden, huisgenootleden, 

studentleden, geassocieerde leden en ereleden.
2. Gewone leden zijn:

a. natuurlijke personen die als lid zijn toegelaten;
b. rechtspersonen die als lid zijn toegelaten

Tot een rechtspersoon behorende individuen kunnen aan het lidmaatschap van 
die rechtspersoon geen rechten ten opzichte van de AWN ontlenen.

3. Jeugdleden zijn leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet bereikt hebben. Zij 
betalen een gereduceerd bedrag aan contributie.

4. Studentleden zijn leden met een geldig inschrijvingsbewijs van een universiteit of 
hogeschool. Zij betalen een gereduceerd bedrag aan contributie.

5. Huisgenootleden zijn natuurlijke personen, die op hetzelfde adres wonen als de onder 
lid 1 genoemde leden. Zij betalen een gereduceerd bedrag aan contributie.

6. Tot erelid kunnen, op voordracht van het hoofdbestuur, door de ledenvergadering 
met meerderheid van tenminste twee/derde der aanwezige leden, worden benoemd 
personen, die zich bijzonder hebben onderscheiden jegens de vereniging of op het 
gebied van de archeologie.
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7. Geassocieerde leden zijn leden met een geldig lidmaatschap van een 

zusterorganisatie met het gewone lidmaatschap (artikel 5 lid 2b). Zij betalen een 
gereduceerd bedrag aan contributie en ontvangen geen  tijdschrift van de vereniging.

8. In bijzondere gevallen -ter beoordeling van het hoofdbestuur- kan aan andere leden 
een reductie van het bedrag aan contributie vastgesteld worden.

9. Ieder lid, woonachtig in het werkgebied van de afdeling, is lid van de afdeling, tenzij 
het lid bij een andere afdeling wenst te worden ingedeeld.

TOELATING TOT DE VERENIGING EN BEEINDIGING VAN HET 
LIDMAATSCHAP
Artikel 6
1. Gewone leden, jeugdleden, huisgenootleden, studentleden en geassocieerde leden 

worden na aanmelding bij het algemeen secretariaat als zodanig toegelaten, tenzij het 
hoofdbestuur van mening is dat hun toelating het aanzien en/of de belangen van de 
vereniging en de nagestreefde doelen zou kunnen schaden.

2. Indien het hoofdbestuur de toelating weigert geeft het daarvan schriftelijk met opgaaf 
van redenen aan de betrokkene kennis. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk 
zoals bepaald in artikel 10 van deze statuten.

Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt door:

a. opzegging per brief bij de algemeen secretaris of de met de ledenadministratie 
belaste persoon/personen, welke uiterlijk één maand voor de aanvang van het 
nieuwe verenigingsjaar verzonden moet worden;

b. overlijden;
c. royement;
d. wanbetaling, wanneer betrokkene niet na de tweede aanmaning heeft betaald.

2. Het huisgenootlidmaatschap eindigt bovendien als het lidmaatschap, waaraan het 
huisgenootlidmaatschap is ontleend, beëindigd wordt.

3. Bij beëindiging van het lidmaatschap vindt in principe geen kwijtschelding van 
schulden aan de vereniging of restitutie van reeds betaalde bijdragen plaats.

Artikel 8
1. Indien een lid naar het oordeel van het hoofdbestuur het aanzien of de belangen van 

de vereniging of de door de vereniging nagestreefde doeleinden heeft geschaad, ook 
indien dat is geschied door handelingen in het verleden, die zo zij ten tijde van de 
toelating bekend waren geweest, die toelating zouden hebben verhinderd, kan het 
door het hoofdbestuur geroyeerd worden. Van dit royement ontvangt de betrokkene 
zo spoedig mogelijk mededeling per aangetekende brief. Tegen het royement is 
beroep mogelijk zoals bepaald in artikel 10. 
Het niet naleven van de ethische code van de vereniging wordt beschouwd als schade 
toebrengen zoals bedoeld in dit artikel.

2. Het lid dat geroyeerd is blijft voor minimaal vijf jaar van lidmaatschap uitgesloten.
RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN
Artikel 9
1. De leden hebben recht op toegang tot en deelname aan de activiteiten van de 

vereniging. De gewone leden, jeugdleden, studentleden en ereleden krijgen het 
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tijdschrift en andere berichten van de vereniging toegezonden, met inachtneming van 
nadere regels zoals bedoeld in artikel 24.

2. Alle leden, met uitzondering van de ereleden, dienen binnen twee maanden na het 
begin van het verenigingsjaar hun jaarlijkse contributie te voldoen, waarvan de 
hoogte door de ledenvergadering wordt vastgesteld, ereleden zijn van contributie 
vrijgesteld.

3. Geassocieerde leden hebben geen stemrecht op de ledenvergadering.
Artikel 10
1. Indien iemand niet toegelaten wordt als lid, of indien een lid in beroep wenst te gaan 

tegen een beslissing van het bestuur van de vereniging betreffende schorsing, uit 
functie ontheffing, of royement kan de betrokkene binnen één maand nadat de 
beslissing aan hem bekend is gemaakt een aangetekend schrijven richten aan de 
algemeen secretaris.

2. Het bezwaarschrift wordt behandeld in de eerstvolgende ledenvergadering, welke ter 
zake met een meerderheid van tenminste twee/derde der aanwezigen beslist.

3. Hangende de uitspraak van de ledenvergadering is de betrokkene niet toegelaten als  
lid casu quo geschorst. Gedurende de schorsing kan de betrokkene geen gebruik 
maken van de rechten die het lidmaatschap van de vereniging hem toekent.

Artikel 11  
1. Jaarlijks wordt tenminste één ledenvergadering gehouden, tussen vijftien februari en 

een en dertig mei, op een door het hoofdbestuur te bepalen plaats in Nederland.
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
3. De agenda van de in lid 1 bedoelde ledenvergadering zal in ieder geval omvatten:

a. de notulen van de vorige vergadering;
b. het verslag van de werkzaamheden van het hoofdbestuur;
c. het financieel verslag van de algemeen penningmeester;
d. het verslag van de kascontrolecommissie;
e. voorzieningen in vacatures in het hoofdbestuur;
f. het benoemen van een kascontrolecommissie, welke zal bestaan uit ten minste 

twee leden en een reservelid, benoemd uit de leden van de vereniging. Deze 
leden mogen maximaal twee jaar achtereen lid van de kascontrolecommissie 
zijn;

g. een begroting voor het eerstkomende jaar en eventuele veranderingen in de 
begroting van het lopende jaar;

h. de behandeling van eventuele beroepen, zoals bedoeld in artikel 10;
i. alle andere punten welke het hoofdbestuur ter tafel wenst te brengen, alsmede de 

punten welke tenminste vijf en twintig leden op de agenda geplaatst wensen te 
zien; zij dienen die uiterlijk een en dertig januari aan de algemeen secretaris op 
te geven;

j. een rondvraag.
4. Indien en voor zolang de financiële administratie en verslaggeving gevoerd wordt 

door een daartoe gekwalificeerd bureau vinden de hiervoor onder lid 3 genoemde 
punten d en f geen toepassing.

5. De leden ontvangen de agenda en de oproep voor de in lid 1 bedoelde 
ledenvergadering tenminste veertien dagen voor de datum van deze vergadering.



5
6. In een ledenvergadering mogen slechts besluiten worden genomen over punten, 

welke op de agenda waren aangekondigd, alsmede daarover betrekking hebbende 
amendementen.

7. Als stemgerechtigde leden worden beschouwd de leden die de presentielijst hebben 
getekend. De leden kunnen zich niet ter vergadering doen vertegenwoordigen, 
behoudens het gestelde in lid 8.

8. Als stemgerechtigd lid kan tevens worden beschouwd een rechtspersoon, 
vertegenwoordigd door een van zijn bestuurders die zich als zodanig voor de 
aanvang van de vergadering bekend heeft gemaakt. 

Artikel 12
1. Overige ledenvergaderingen zullen worden belegd:

a. indien het hoofdbestuur dit nodig acht;
b. indien tenminste vijf en twintig leden daartoe schriftelijk onder opgave van de 

ter vergadering te behandelen punten, aan de algemeen secretaris de wens te 
kennen hebben gegeven;

2. In het in lid l sub b bedoelde geval zal een ledenvergadering worden belegd, welke 
binnen twee maanden na ontvangst van vorenbedoelde schriftelijke aanvraag 
gehouden zal worden op een door het hoofdbestuur te bepalen plaats in Nederland.

3. Indien het hoofdbestuur hiermede in gebreke blijft, zullen de onder l sub b bedoelde 
aanvragers de vergadering zelf kunnen bijeenroepen in een door hen te bepalen 
gemeente in Nederland.

4. Op de buitengewone vergaderingen is het bepaalde in artikel 11 lid 3, sub a, i, 
en j, en 4, 5, 6 en 7 van overeenkomstige toepassing.

5. Indien op een ledenvergadering, als bedoeld in lid 3 van dit artikel, de algemeen 
voorzitter en/of algemeen secretaris, noch hun plaatsvervangers aanwezig zijn, 
benoemt de vergadering voor die gelegenheid een voorzitter en/of secretaris uit haar 
midden.

STEMMINGEN
Artikel 13
1. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij meerderheid van stemmen, 

voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staken van stemmen wordt een 
voorstel geacht te zijn verworpen.

2. Bij benoemingen wordt hij gekozen, die de meerderheid van uitgebrachte stemmen 
op zich heeft verenigd. Indien niemand de meerderheid heeft verkregen, wordt een 
tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal 
uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede 
stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft
verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, dient een nieuwe 
kandidatuur op de eerstvolgende ledenvergadering te worden ingediend.

3. De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de 
vergadering anders bepaalt.

4. Ongeldige of blanco uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
HOOFDBESTUUR EN DAGELIJKE BESTUUR
SAMENSTELLING
Artikel 14
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1. De vereniging wordt bestuurd door het hoofdbestuur, bestaande uit een oneven aantal 

van tenminste zeven en ten hoogste vijftien bestuursleden, die door de 
ledenvergadering worden benoemd uit de leden van de vereniging.

2. De algemeen voorzitter wordt door de ledenvergadering in functie gekozen. De 
bestuursleden wijzen uit hun midden een algemeen secretaris, een algemeen 
penningmeester en een vice-voorzitter aan.

3. Een lid van de redactie van het door de vereniging uitgegeven tijdschrift is 
ambtshalve lid van het hoofdbestuur.

Artikel 15
Het dagelijks bestuur bestaat uit de algemeen voorzitter, de vice-voorzitter, de algemeen 
secretaris, de algemeen penningmeester.
VERKIEZING EN ONTHEFFING UIT EEN FUNCTIE
Artikel 16
1. Ingeval van vacatures of uitbreiding van het bestuur stelt het bestuur voor elke 

vacature een kandidaat voor. Zij deelt de leden uiterlijk zes weken voor de 
vergadering waarop de nieuwe bestuursleden benoemd worden de namen van de 
voorgestelde kandidaten mede.

2. Tenminste tien stemgerechtigde leden van de vereniging kunnen tot uiterlijk zeven 
dagen voor de vergadering, waarop in één of meer vacatures zal worden voorzien, 
door middel van een schriftelijke mededeling aan de secretaris voor iedere vacature 
een tegenkandidaat stellen. Deze kandidaatstelling moet vergezeld gaan van een 
schriftelijke akkoordverklaring door de betrokken kandidaat.

3. Nieuw benoemde bestuursleden treden terstond na het aannemen van hun benoeming 
in functie, tenzij de vergadering anders beslist.

4. Indien het hoofdbestuur in zijn geheel aftreedt, roept het aftredende bestuur zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden, een ledenvergadering bijeen. 
Deze ledenvergadering zal uit haar midden een nieuw bestuur kiezen.

Artikel 17
1. Een zittingsperiode duurt ten hoogste vier jaar.
2. De afgetreden bestuursleden zijn slechts eenmaal onmiddellijk herkiesbaar.
3. Het hoofdbestuur draagt er zorg voor dat open gevallen plaatsen tot de eerstvolgende 

ledenvergadering worden waargenomen.
Artikel 18
Afgetreden hoofdbestuursleden dragen zo spoedig mogelijk de onder hen berustende 
stukken en gelden aan hun opvolger over. Tot dat moment blijven zij verantwoordelijk.
Artikel 19
1. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf zijn functie neerleggen.
2. Op voorstel van het dagelijks bestuur of van tenminste vijf en twintig leden, die 

hiertoe een schriftelijk met redenen omkleed voorstel indienen, kan een bestuurslid 
uit zijn functie ontheven worden, indien dit voorstel met twee/derde meerderheid 
door de ledenvergadering wordt aangenomen.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN
Artikel 20
1. Het hoofdbestuur bevordert naleving van de statuten en reglementen en de 

vastgestelde beleidsplannen.
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2. De algemeen voorzitter leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen.
3. De algemeen secretaris voert de pen in alle vergaderingen, hij verzorgt de 

correspondentie, de uitgave van het jaarverslag en de administratie van de vereniging 
en beheert het archief.

4. De algemeen penningmeester beheert de gelden van de vereniging en houdt de 
boeken bij.

5. Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van het hoofdbestuur voor en doet 
beleidsvoorstellen.

6. Delen van de werkzaamheden van de hoofdbestuursleden kunnen uitgevoerd worden 
door leden of medewerkers in loondienst, waarbij het hoofdbestuur verantwoordelijk 
blijft.

7. Het hoofdbestuur kan adviserende en/of uitvoerende werkgroepen benoemen en geeft 
deze een taakomschrijving

Artikel 21
1. Het hoofdbestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de algemeen 

voorzitter, de vice-voorzitter, de algemeen secretaris en de algemeen 
penningmeester, met dien verstande dat alsdan steeds tenminste twee van hen 
gezamenlijk namens de vereniging moeten handelen.

3. Het hoofdbestuur kan medewerkers in loondienst machtigen de vereniging voor 
bepaalde, in de machtiging omschreven handelingen, te vertegenwoordigen.

Artikel 22
1. Het hoofdbestuur vergadert tenminste viermaal per jaar.
2. Het hoofdbestuur stelt in onderling overleg een taakverdeling vast.
3. De vergaderingen van het dagelijks en hoofdbestuur worden door de algemeen 

secretaris bijeengeroepen op verzoek van de algemeen voorzitter of tenminste drie 
leden van het hoofdbestuur.

4. Het hoofdbestuur neemt alle besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen.
5. Hoofdbestuursbesluiten hebben rechtskracht wanneer tenminste twee/derde van de 

hoofdbestuursleden aanwezig is.
6. Hoofdbestuursleden ontvangen generlei beloning. Zij ontvangen voor de door hen in 

functie gemaakte onkosten een vergoeding.
MEDEWERKERS IN LOONDIENST
Artikel 23
1. Het hoofdbestuur is bevoegd medewerkers in loondienst aan te stellen en te ontslaan.
2. Het hoofdbestuur stelt een taakbeschrijving voor de werkzaamheden van de 

medewerkers in loondienst op.
3. Personen, die in loondienst van de vereniging zijn, kunnen niet tevens lid zijn van het 

bestuur van de vereniging.
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AFDELINGEN
Artikel 24
1. Een afdeling is een groep leden binnen een bepaald omschreven gebied die ten doel 

heeft binnen de doelstellingen van de vereniging activiteiten te ondernemen.
2. Ieder lid, woonachtig in het werkgebied van de afdeling, is lid van de afdeling tenzij 

het lid bij een andere afdeling wenst te worden ingedeeld.
3. Een afdeling kan op voorstel van een hoofdbestuurslid, of na een door tien leden bij 

de algemeen secretaris ingediend voorstel, opgericht worden bij besluit van het 
hoofdbestuur. Dit voorstel moet in elk geval bevatten de namen en adressen van hen, 
die als voorlopig bestuur zullen optreden, een omschrijving van de regio waarbinnen 
men werkzaam wil zijn en een voorlopig werkprogramma.

4. Het hoofdbestuur bepaalt de inrichting en werkwijze van de afdelingen in een 
afdelingsreglement. Het afdelingsbestuur zal gevraagd worden voorstellen te doen tot 
aanpassing van het voorbeeldreglement aan de plaatselijke omstandigheden.
Een afdeling is gerechtigd te kiezen voor eigen rechtspersoonlijkheid door statuten 
vast te stellen en deze vast te leggen bij notariële akte.
Voorwaarde is dat de betreffende statuten eerst ter goedkeuring worden voorgelegd 
aan het hoofdbestuur.
Het hoofdbestuur zal een model voor te hanteren statuten aan de afdelingen ter 
beschikking stellen.
Het hoofdbestuur is bevoegd om in de statuten van de afdeling voor te schrijven dat 
voor het aangaan van overeenkomsten waaraan grote verplichtingen voor de afdeling 
(kunnen) zijn verbonden voorafgaande toestemming van het hoofdbestuur vereist is. 
Indien nadien statuten worden gewijzigd zal steeds weer tevoren goedkeuring daartoe 
moeten worden verkregen van het hoofdbestuur.

5. Uit de algemene middelen van de vereniging zal aan de afdeling een door de 
algemene ledenvergadering vastgestelde retributie ter beschikking gesteld worden. 
Een door de afdelingsledenvergadering goedgekeurde verantwoording moet voor een 
mei van elk jaar aan de algemeen penningmeester gezonden worden.

6. Het bestuur van een afdeling is gerechtigd de vereniging buiten rechte te 
vertegenwoordigen, doch uitsluitend voorzover het aangelegenheden betreft die 
betrekking hebben op de afdeling zelf en passen in de door de 
afdelingsledenvergadering goedgekeurde plannen.
Indien de afdeling rechtspersoonlijkheid heeft regelen de betreffende statuten deze 
vertegenwoordiging.

7. Het hoofdbestuur kan een afdelingsbestuur van een afdeling zonder 
rechtspersoonlijkheid uit zijn functie ontheffen. Het wordt ten spoedigste per 
aangetekende brief van deze ontheffing en de gronden van de ontheffing op de 
hoogte gebracht.
Tegen deze beslissing is beroep mogelijk zoals bepaald in artikel 10.

8. Een afdeling zonder rechtspersoonlijkheid kan worden opgeheven door het 
hoofdbestuur indien:
a. de afdelingsledenvergadering hierom vraagt, of
b. de afdeling naar weloverwogen oordeel van het hoofdbestuur, de 

afdelingsledenvergadering gehoord hebbende, niet functioneert. Hiertegen kan 
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de afdelingsledenvergadering in beroep gaan bij de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering door middel van een met redenen omklede aan het adres
van de algemeen secretaris gerichte, aangetekende brief.

9. Indien een afdeling rechtspersoonlijkheid bezit kan het hoofdbestuur de afdeling niet 
opheffen en geen afdelingsbestuur uit de functie ontheffen; het hoofdbestuur kan wel 
besluiten dat zij de betreffende vereniging niet meer aanmerkt als afdeling. 
Hiertegen kan de afdelingsledenvergadering in beroep gaan bij de eerstvolgende 
algemene ledenvergadering door middel van een met redenen omklede aan het adres
van de algemeen secretaris gerichte, aangetekende brief.
Indien ook na een eventueel beroep het besluit van het hoofdbestuur van kracht blijft 
zal de betreffende vereniging verplicht zijn binnen drie maanden haar naam en 
statuten zodanig te wijzigen dat duidelijk is dat de desbetreffende vereniging geen 
afdeling is van de vereniging.

Artikel 25
Het hoofdbestuur kan een groep leden in verscheidene afdelingen een positie geven die 
met een afdeling vergelijkbaar is.
AFGEVAARDIGDENVERGADERING
Artikel 26
1. Tenminste eenmaal per jaar wordt een vergadering van het hoofdbestuur met de 

afgevaardigden van de afdelingsbesturen gehouden. Iedere afdeling is verplicht 
tenminste een bestuurslid als afgevaardigde naar deze vergadering te zenden. De 
algemeen secretaris zendt de agenda tijdig aan de afdelingssecretariaten toe.

2. Op de afgevaardigdenvergadering wisselen hoofdbestuur en afgevaardigden van 
gedachten over archeologie, het besturen van vereniging en afdelingen en geven 
elkaar desgewenst adviezen.

GELDMIDDELEN EN BEZITTINGEN VAN DE VERENIGING
Artikel 27
1. De algemene ledenvergadering stelt op voordracht van het hoofdbestuur de hoogte 

van de contributie vast. Een voorstel daartoe wordt in de agenda opgenomen.
2. Het hoofdbestuur kan bepalen, dat bij toetreding tot de vereniging als gewoon lid of 

huisgenootlid, een eenmalig inschrijfgeld zal worden betaald ter bestrijding van de 
kosten, voortvloeiende uit de administratie van deze toetreding. Het bedrag hiervan 
wordt vastgesteld door het hoofdbestuur.

Artikel 28
Aan het doen van schenkingen aan de vereniging kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 29
De vereniging zal een erfenis slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving mogen 
aanvaarden.
Artikel 30
Het bestuur is, mits met toestemming van de ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten 
van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
ONTBINDING EN LIQUIDATIE
Artikel 31
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1. De vereniging zal worden ontbonden, indien op een speciaal daartoe te beleggen 

ledenvergadering een meerderheid van tweederde van de aanwezige stemgerechtigde 
leden hiertoe besluit. Een dergelijk besluit is slechts geldig indien:
a. een met redenen omkleed voorstel tot ontbinding minstens een maand van te 

voren in de oproep tot de vergadering is bekend gemaakt;
b. op de betreffende ledenvergadering tenminste tien procent van de leden 

aanwezig is.
2. Indien op deze vergadering minder dan tien procent van de leden aanwezig is, kan 

het bestuur een nieuwe vergadering uitschrijven waar het besluit tot opheffing 
ongeacht het aantal aanwezige leden genomen kan worden. Voor deze vergadering 
moeten de leden opnieuw een uitnodiging ontvangen.

3. Met de liquidatie van de zaken van de vereniging is het dagelijks bestuur belast, 
tenzij de ledenvergadering andere liquidateurs aanstelt.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 32
1. Voorstellen tot wijziging van de statuten kunnen uitgaan van:

a. het hoofdbestuur;
b. tenminste vijf en twintig leden, die ter zake een voorstel als bedoeld in artikel 11 

lid 3 sub i indienen bij de algemeen secretaris.
2. Voorstellen tot wijziging zullen uiterlijk twee maanden voor de ledenvergadering 

waarop de voorstellen behandeld worden in hoofdlijnen in het tijdschrift van de 
vereniging opgenomen worden. In de agenda van de ledenvergadering zal naar deze 
publicatie verwezen worden.

3. Voorstellen tot wijziging zullen minstens twee maanden voor de ledenvergadering 
aan de leden ter inzage gelegd worden bij de afdelingssecretariaten en desgevraagd 
aan de leden gezonden worden.

4. Voor iedere wijziging van de statuten is goedkeuring van tenminste twee/derde van 
de aanwezige stemgerechtigde leden vereist.

5. Wijzigingen van de statuten treden in werking zodra de inschrijving bij de Kamer 
van Koophandel heeft plaatsgevonden.

SLOTBEPALING
Artikel 33
1. Het hoofdbestuur kan aan de ledenvergadering nadere reglementen, ter uitwerking 

van de statuten, voorstellen.
2. Overal, waar in deze statuten betreffende personen de mannelijke vorm wordt 

gebruikt, moet ook de vrouwelijke vorm geacht worden bedoeld te zijn.
3. In alle gevallen, waarin de statuten niet voorzien, beslist het hoofdbestuur.
Slotbepalingen
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is verleden te Roden, gemeente Noordenveld, op de datum in het 
hoofd van deze akte gemeld.
De zakelijke inhoud is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. 
De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing geen prijs te stellen, 
tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en te zijn gewezen op de 
gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien.
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Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen 
personen en mij, notaris, ondertekend.
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