Statutenwijziging
Het bestuur van de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) stelt de Algemene Ledenvergadering in de
bijeenkomst van 30 maart 2020 voor om de statuten te wijzigen.
Onderstaand wordt de tekst weergegeven van de conceptakte die door notaris mr. R. Kamps is
opgesteld, voor zover het betreft tekstdelen die relevant zijn in relatie tot de voorgestelde wijzigingen.
Veranderingen worden aangeduid met gele markering. Onder de wijziging wordt in vet/cursief de
verandering toegelicht.
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden ter uitvoering van gemeld besluit bij deze artikel
2, artikel 4, artikel 5, artikel 6, artikel 8, artikel 12 lid 6, artikel 15 leden 3 en 5, artikel 16, artikel 17, artikel 18,
artikel 20 lid 1, artikel 21 lid 4 en artikel 22 van de statuten van de Vereniging te wijzigen en opnieuw vast te
stellen en artikel 23 aan de statuten toe te voegen, zodat artikel 2, artikel 4, artikel 5, artikel 6, artikel 8, artikel
12 lid 6, artikel 15 leden 3 en 5, artikel 16, artikel 17, artikel 18, artikel 20 lid 1, artikel 21 lid 4, artikel 22 en
artikel 23 van de statuten van de Vereniging als volgt komen te luiden:
Artikel 2.
Naam en oprichting.
De Vereniging draagt de naam: Historische Vereniging Oud Leiden.
Zij is opgericht op vijf november negentienhonderdtwee.
Het betreft verwijdering van een overtollige -s- in de kop van het artikel.
Artikel 4.
Doel.
1. De Vereniging heeft ten doel het bevorderen van:
de kennis van en de belangstelling in de geschiedenis van Leiden en omstreken;
het behoud en herstel van het (cultureel) erfgoed van Leiden, zowel roerend als onroerend, zowel
materieel als immaterieel, zowel beschermd als (nog) niet beschermd;
al hetgeen daarmee in verband staat, alles in de ruimste zin des woords.
Wijziging in de tekst van het tweede -: aanpassing aan actuele werkterrein.
2. De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
het bevorderen van onderzoek en publicaties en daaraan verwante activiteiten;
het verzorgen van een jaarboekje en een of meer periodieken, het gebruik van sociale media en een
website;
het organiseren van andere activiteiten en evenementen die met het doel in verband staan;
Wijziging in de tekst van het tweede en derde -: aanpassing aan actuele werkzaamheden.
overleg en samenwerking met de gemeente en andere instanties en organisaties;
gevraagde en ongevraagde adviezen aan overheden;
(publieke) stellingnames en bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke procedures ten aanzien van
ontwikkelingen die het (cultureel) erfgoed van Leiden raken;
Wijziging in de tekst van het zesde -: aanpassing door verruiming van de inhoud.
het (steunen van pogingen tot het) bijeenbrengen en herstellen van voorwerpen belangrijk voor de
geschiedenis van Leiden en omstreken;
het verzamelen van gegevens over in Leiden aanwezige wijken, buurten, gebouwen en historische
voorwerpen die gerekend kunnen worden tot het (cultureel) erfgoed van Leiden;
alle andere wettige middelen die het doel kunnen bevorderen.
3. De Vereniging heeft niet ten doel het maken van winst.
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Artikel 5.
Leden.
1. De Vereniging bestaat uit gewone leden, duoleden, bedrijfsleden, leden van verdienste en ereleden.
2. Gewoon lid is de natuurlijke of rechtspersoon die zich daarvoor bij het Bestuur opgeeft en door het
Bestuur als zodanig tot de Vereniging is toegelaten.
3. Duolid is de natuurlijke persoon wiens lidmaatschap, onder nader vastgestelde condities, gekoppeld is
aan het gewone lidmaatschap van een andere natuurlijke persoon en door het Bestuur als zodanig tot de
Vereniging toegelaten;
4. Bedrijfslid is een bedrijf of andere instelling, dat/die zich als zodanig bij het Bestuur opgeeft en door het
Bestuur als bedrijfslid tot de Vereniging is toegelaten.
5. Lid van verdienste is ieder die daartoe op voorstel van het Bestuur door de Algemene Vergadering is
benoemd wegens verdiensten voor de Vereniging.
6. Erelid is ieder die daartoe op voorstel van het Bestuur door de Algemene Vergadering is benoemd
wegens zeer bijzondere verdiensten voor de Vereniging of haar doelstellingen.
7. Waar in deze statuten of na te noemen huishoudelijk reglement zonder meer wordt gesproken over "lid"
respectievelijk "leden" wordt daaronder verstaan zowel een gewoon lid, duolid, bedrijfslid, lid van
verdienste als erelid, respectievelijk zodanige leden.
8. Het lidmaatschapsjaar en het boekjaar komen overeen met het kalenderjaar.
Artikel 6.
Toelating.
1. Het Bestuur beslist overeenkomstig artikel 5 leden 2, 3 en 4 omtrent de toelating van gewone leden,
duoleden en bedrijfsleden.
2. Bij niet-toelating tot lid kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten.
Artikel 8.
Jaarlijkse bijdragen.
1. De inkomsten van de Vereniging bestaan uit de contributies en bijdragen van de leden, giften,
erfstellingen, legaten en andere revenuen.
2. De leden, met uitzondering van de ereleden, zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die
door de Algemene Vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden
ingedeeld, als bedoeld in artikel 5, die een verschillende bijdrage betalen. In plaats van de jaarlijkse
bijdrage kunnen gewone leden en duoleden, tevens zijnde natuurlijke personen eveneens volstaan met
betaling van een bedrag ineens bij wijze van contributie voor het leven, welk bedrag door de Algemene
Vergadering wordt vastgesteld.
Toevoeging in de tekst van artt. 5 en 6 van het duolidmaatschap, waar gewenst/nodig.
Artikel 12.
Taak van het Bestuur. Vertegenwoordiging. Vergoedingen.
6. Onverminderd het in lid 4 van dit artikel bepaalde wordt de Vereniging vertegenwoordigd door het
Bestuur.
De Vereniging kan tevens vertegenwoordigd worden door de voorzitter tezamen met de vicevoorzitter of
de secretaris, dan wel door de vicevoorzitter tezamen met de secretaris.
Het Bestuur kan aan de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester een separate
volmacht verlenen om de Vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht
omschreven grenzen.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid aangepast (tweede volzin toegevoegd) om praktische redenen.
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Artikel 15.
Algemene Vergaderingen.
3. Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het boekjaar, wordt een Algemene Vergadering - de
jaarvergadering - gehouden, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering. In
de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording zoals bedoeld in artikel 14 met het verslag van de
aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende boekjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
Na goedkeuring van de stukken zoals bedoeld in artikel 14 kan aan het Bestuur door de Algemene
Vergadering décharge worden verleend.
Verwijzing aangepast in laatste volzin.
5. Voorts is het Bestuur op Schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot
het uitbrengen van tenminste één vijftigste gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van
een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot
die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19 of bij advertentie in ten minste
één ter plaatse waar de Vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, of door een Schriftelijke
mededeling in ten minste één in de vestigingsplaats van de Vereniging veelgebruikt, voor de leden van de
Vereniging toegankelijk ander medium, met inachtneming van de in artikel 19 vermelde
oproepingstermijn.
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding van de vergadering en het
opstellen van de notulen. De kosten die door de verzoekers worden gemaakt, komen ten laste van de
Vereniging en zullen op eerste vordering door de penningmeester worden voldaan.
Technische aanpassing (verruiming van de mogelijkheid tot oproeping).
Artikel 16.
Toegang en stemrecht.
1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden van de Vereniging. Geen toegang hebben
geschorste leden, behoudens het bepaalde in lid 9 van artikel 7 en geschorste bestuurders.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist de Algemene
Vergadering.
3. Ieder lid van de Vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
4. Van een bedrijfslid is één vertegenwoordiger of afgevaardigde gerechtigd tot het uitbrengen van de aan
het betreffende bedrijfslid toekomende stem. Het Bestuur houdt een register bij van vertegenwoordigers
of afgevaardigden van de leden die stemgerechtigd zijn.
5. Een lid kan zijn stem door een Schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen, met dien verstande
dat een aanwezige niet meer dan twee stemmen als gevolmachtigde kan uitbrengen.
6. Indien het Bestuur bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de mogelijkheid daartoe heeft
geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel
uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de
verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) het lid kan worden
geïdentificeerd, (iii) het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en
(iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen.
7. Indien het Bestuur de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand
aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet
eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen emailadres. Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene Vergadering worden
uitgebracht.
Technische aanpassing: verplaatsing (deel van lid 4 naar nieuw lid 5).
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Artikel 17.
Voorzitterschap. Notulen.
1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Vereniging of, bij diens
afwezigheid, door de vicevoorzitter.
Ontbreken de voorzitter en de vicevoorzitter, dan treedt de langst zittende bestuurder op als voorzitter,
bij gelijke anciënniteit door de in leeftijd oudste bestuurder.
2. Van het verhandelde in de Algemene Vergadering worden door de secretaris of een ander door de
voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden
vastgesteld en ondertekend.
Spelling aangepast.
Artikel 18.
Besluitvorming en wijze van stemmen Algemene Vergadering.
1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene
Vergadering genomen met ten minste een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
3. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel.
4. 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. Staken de stemmen bij verkiezing van een persoon die als enige wordt
voorgedragen, dan beslist de voorzitter van de Algemene Vergadering.
5. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen door middel
van stembriefjes worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een
aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen door middel van stembriefjes worden
uitgebracht. Stemming door middel van stembriefjes geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met
voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering. Dit
geldt ook voor besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de Vereniging.
7. 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.
8. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het vorige lid van dit artikel bedoeld oordeel de
juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of door middel van stembriefjes
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
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 statutenwijziging of tot ontbinding - ook al is de oproeping 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.
10. Is bij de oproeping gehandeld in strijd met het bepaalde in lid 5 van artikel 15, dan kan de Algemene
Vergadering niettemin rechtsgeldig besluiten, tenzij een meerderheid van de aanwezige leden zich
daartegen verzet.
Gewijzigde volgorde van de leden.
Artikel 20.
Statutenwijziging.
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 18 leden 6 en 9 kan in de statuten van de Vereniging 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.
Aangepaste verwijzing door wijziging in art. 19.
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Artikel 21.
Ontbinding.
4. Na de ontbinding blijft de Vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen
nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van
kracht. In stukken en aankondigingen die van de Vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden
toegevoegd de woorden "in liquidatie".
Spellingfout verwijderd.
Artikel 22.
Reglementen.
1. De Algemene Vergadering kan een of meer reglementen vaststellen, waarin onderwerpen worden
geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de
statuten van de Vereniging.
3. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3
van artikel 20 is van overeenkomstige toepassing.
Wijziging: verwijderd ‘huishoudelijk’ en enkelvoud meervoud.
Slotbepaling.
Artikel 23.
1.
In alle gevallen, waarin door de wet of deze statuten niet wordt voorzien, beslist het Bestuur.
Toegevoegd artikel wegens ontbreken ervan.

~~~~****~~~~
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