TRIp· Advocaten & Notarissen

-1 -

51800070/AWB/1356

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
Betreft: Vereniging Mesacosa

Heden, dertig januari tweeduizend achttien, verschenen voor mij, mr. Ate Willem Bijlsma, notaris te Groningen: -----------------~-------1.

mevrouw Geeske Jeannette Posthouwer, geboren te Bernheze op negenentwintig-februari negentienhonderdzesennegentig, wonende te 9741 AA Groningen, Moesstraat71, ongehuwd en niet als partner geregistreerd, houder van een paspoort met nummerNPB02BHK3, geldig tot negen september tweeduizend achttien; --------

2.

de heer Maarten Teeuw, geboren te Muscat, Oman op tien december------negentienhonderdvijfennegentig, wonende te 9711 TK Groningen, Oudeweg 2 a,--ongehuwd en niet als partner geregistreerd, houder van een Nederlandse~-----identiteitskaart met nummer ISFKK8126, geldig tot acht februari tweeduizend---zevenentwintig, ----------------------~----

te dezen handelend in hun hoedanigheid van door de algemene ledenvergadering van de statutair te Groningen gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: ----Vereniging Mesacosa, kantoorhoudende te 9712 CK Groningen, Zwanestraat 35 a, --ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40024486, aangewezen en----gemachtigde personen, zulks ter uitvoering van het besluit van de algemene-----ledenvergadering van deze vereniging tot wijziging van de statuten van de vereniging. -Van voormeld besluit van de algemene ledenvergadering blijkt uit een aan deze akte te -hechten uittreksel van de notulen van de betreffende vergadering (Bijlage 1). ----Vereniging Mesacosa hierna ook te noemen: de vereniging. -----------De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden vooraf: -----------1.

de vereniging werd opgericht bij akte verleden op drieëntwintig januari ------negentienhonderdéénenveertig. -----------------~---

2.

De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op één maart-~--tweeduizend elf, verleden voor mr. H. Brouwer, destijds notaris te Groningen.----

3.

Blijkens genoemd uittreksel van de notulen van de algemene ledenvergadering is -besloten tot gedeeltelijke wijziging van de statuten, te weten artikel41id 2, artikel10 enartikeI19.----------------------------

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden vervolgens ter uitvoering van----"
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voormeld besluit, bij deze artikel 4 lid 2, artikel 10 en artikel 19 van de statuten van de -vereniging te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt, terwijl de statuten van de --vereniging overigens ongewijzigd blijven: ------------------WIJZIGING A (artikel4lid 2) -------------~----2.

a.

Gewone leden kunnen zijn degenen, die aan de Hanzehogeschoolinstituut voorSportstudies (HIS) studeren. -------------------

b.

Ereleden zijn degenen, die op grond van bijzondere diensten jegens de verenigingais zodanig zijn benoemd. Indien zij tevens gewoon lid zijn, zijn zij vrijgesteld vande verplichting tot betaling van contributie of andere heffingen. --------

c.

Leden van verdienste zijn gewone leden, aan wie de vereniging als blijk van --erkentelijkheid een "vaantje van verdienste" heeft uitgereikt.---------

d.

Donateurs zijn degenen, die de vereniging geldelijk steunen, maar geen gewoon lid zijn. ----------------------------

e.

Reünisten zijn degenen, die tenminste een half jaar gewoon lid zijn geweest, nietuit het lidmaatschap zijn ontzet en niet meer voldoen aan de vereisten voor het-gewone lidmaatschap dan wel geen erelid respectievelijk donateur zijn. -----

f.

Aspirant-leden zijn degenen, die als zodanig willen worden toegelaten; zij dienen uiterlijk binnen drie maanden te beslissen of zij gewoon lid willen worden. Indien erbinnen deze drie maanden een introductieperiode plaatsvindt, geldt de dag voor de
dag van inauguratie als uiterste datum om te beslissen of zij gewoon lid willen-worden. -----------------------------

WIJZIGING B (artikel10) --------------------Het boekjaar der vereniging loopt van één februari tot en met éénendertig januari van hetvolgend kalenderjaar.-------------------------WIJZIGING C (artikel19) --------------------Ten gevolge van de onderhavige statutenwijziging eindigt het lopende boekjaar, dat is -aangevangen per één oktober tweeduizend zeventien, op éénendertig januari tweeduizend achttien. Dit artikel vervalt na afloop van het lopende boekjaar. ----------SLOT--------------------------------Slotverklaring van de comparanten ---------------------De comparanten, handelend als gemeld, hebben ten slotte nog verklaard: ------1.

dat zij en de partijen bij deze akte tijdig vóór het verlijden van deze akte de gelegenheid
hebben gekregen om kennis te nemen van de inhoud van deze akte; -------
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2.

dat zij kennis hebbengenomenvan de inhoudvan deze akte; en---------

3.

dat zij instemmenmet beperktevoorlezingvan deze akte. -----------

Slotverklaring van de notaris ----------------------~
De comparantenzijn mij, notaris,bekend.------------------WAARVANAKTE---------------------------------------------Deze akte is verledente Groningenop de datum in het hoofd van deze akte vermeld.--Alvorenstot het verlijdenvan deze akte te zijn overgegaanheb ik, notaris,de zakelijke--inhoudvan deze akte medegedeeldaan de comparantenen heb ik, notaris,de----comparanteneen toelichtingdaarop gegeven.Voorts heb ik, notaris,de comparanten--gewezenop de gevolgendie voor de partijenof één of meer van hen voortvloeienuit de--inhoudvan deze akte. -------------------------De gedeeltenvan deze akte die krachtensde wet voorgelezendienen te worden zijn door mij, notaris,voorgelezenaan de comparanten.----------------~
Vervolgensis deze akte onmiddellijkna die beperktevoorlezingondertekenddoor de--comparantenen onmiddellijkdaarnadoor mij, notaris.-------------Volgt ondertekening.
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DE ONDERGETEKENDE,

mr. Ate Willem Bijlsma, notaris te Groningen,
verklaart hierbij dat hierna volgt de

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van
Vereniging Mesacosa

waarin is verwerkt de akte van statutenwijziging verleden op
30 januari 2018 voor ondergetekende notaris.
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DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN (per30januari2018)
Betreft:Vereniging Mesacosa

NAAM,ZETELENDOEL-----------------------------------------ArtikeI1.-----------------------------Devereniging
draagtde naam:"Vereniging

Mesacosa" en is gevestigd
te Groningen.
---

Zij voertals lijfspreuk:
"Menssanain corporesano".---------------ArtikeI2.-----------------------------Hetdoeldervereniging
is de bevordering
vande algehele
vormingvande ledender---vereniging.----------------------------Artikel3.-------------------------------Devereniging
trachthaardoelte bereiken
door:---------------a.

hethoudenvanvergaderingen;
--------------------

b.

hetdoenhoudenvan lezingen;--------------------

c.

hetoprichtenvanvasteen tijdelijkecommissies;---------------

d.

hetoprichtenen in standhoudenvansubverenigingen;
------------

e.

hetexploiteren
vaneensociëteit;-------------------

f.

hetgevenvanvoorlichting
in woorden geschrift;---------------

g.

hetonderhouden
van betrekkingen
metanderestudentencorporaties; -------

h.

alleanderewettigemiddelendie daarvoorbevorderlijk
kunnenzijn.--------

lEDEN----------------------------------------------------Artikel4. -----------------------------1.

Devereniging
kentgewoneleden,ereleden,ledenvanverdienste,
donateurs,
reünisten
en aspirant-leden.
-------------------------

2.

a.

Gewoneledenkunnenzijn degenen,dieaande Hanzehogeschool
InstituutvoorSportstudies
(HIS)studeren.--------------------

b.

Ereledenzijn degenen,die op grondvan bijzondere
dienstenjegensde verenigingais zodanigzijn benoemd.Indienzij tevensgewoonlid zijn,zijnzij vrijgesteld
vande verplichting
tot betalingvan contributieof andereheffingen.
-------

c.

leden vanverdienste
zijn gewoneleden,aanwie de vereniging
als blijkvan--erkentelijkheid
een"vaantjevanverdienste"heeftuitgereikt.
--------
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d.

Donateurs zijn degenen, die de vereniging geldelijk steunen, maar geen gewoon lid zijn. ---------------------------

e.

Reünisten zijn degenen, die tenminste een half jaar gewoon lid zijn geweest, nietuit het lidmaatschap zijn ontzet en niet meer voldoen aan de vereisten voor het-gewone lidmaatschap dan wel geen erelid respectievelijk donateur zijn. ----

f.

Aspirant-leden zijn degenen, die als zodanig willen worden toegelaten; zij dienen uiterlijk binnen drie maanden te beslissen of zij gewoon lid willen worden. Indien erbinnen deze drie maanden een introductieperiode plaatsvindt, geldt de dag voor de
dag van inauguratie als uiterste datum om te beslissen of zij gewoon lid willen-worden. ---------------------------

3.

Ereleden, reünisten en aspirant-leden hebben toegang tot de algemene -----ledenvergadering, maar hebben daarin slechts een adviserende stem. ------

ArtikeI5.-----------------------------1.

Het lidmaatschap wordt door gewone leden en donateurs verkregen door toelating alslid door de Senaat. ------------------------

2.

Het lidmaatschap eindigt voor een gewoon lid door; ------------a.

door zijn overlijden; ----------------------

b.

opzegging door het lid bij brief aan de Senaat, uiterlijk op de laatste dag van hetverenigingsjaar; ------------------------

c.

door opzegging door de Senaat, zonder inachtneming van een opzegtermijn, -indien het lid niet of niet meer voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap; --

d.
3.

door ontzetting overeenkomstig artikel 6. ---------------

Het donateurschap eindigt voor een donateur, door zijn overlijden of door opzegging door de Senaat, zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Laatstbedoelde---opzegging behoeft niet te worden gemotiveerd. De Senaat dient de donateur ieder jaarte verzoeken zijn lidmaatschap te verlengen.---------------

ONTZETTING EN SCHORSING ------------------ArtikeI6.-----------------------------1.

Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden door de Senaat, ingeval: ----a.

het lid, de statuten of het huishoudelijk reglement niet nakomt of overtreedt; ---

b.

het lid, na in gebreke te zijn gesteld, zijn geldelijke verplichtingen jegens de·--vereniging niet nakomt; ---------------------
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c.

redelijkerwijs van de vereniging, mede gezien haar aard en doelstelling, niet --verlangd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.---------

2.

De ontzetting geschiedt bij brief aan het lid, zonder dat een termijn in acht genomen behoeft te worden. De ontzetting vervalt, indien deze niet door de eerstvolgende --algemene ledenvergadering wordt bekrachtigd. Het lid wordt in de gelegenheid gesteldzich in die vergadering tegen de ontzetting te verweren, maar neemt overigens aan dievergadering geen deel. ------------------------

3.

De ontzetting ontheft het lid niet van de nakoming van zijn geldelijke verplichtingen -jegens de vereniging. ------------------------

ArtikeI7.-----------------------------Schorsing van een lid kan geschieden door de Senaat, in de gevallen, vermeld in artikel 6, suba, ben c, bij brief aan het lid, zonder dat een termijn in acht genomen behoeft te worden. -Het in artikel 6, leden 2 en 3 bepaalde, vindt overeenkomstige toepassing. Gedurende de-schorsing zijn alle rechten van het lid jegens de vereniging opgeschort. ---------

BESTUUR--------------------------ArtikeI8.-----------------------------1.

De leiding van de vereniging berust bij het bestuur, ook genaamd de Senaat. ----

2.

De Senaat bestaat uit ten minste drie leden, waaronder een Praeses, Quaestor en AbActis, en wordt benoemd door de algemene ledenvergadering uit de gewone leden die ten minste één verenigingsjaar lid zijn. In het huishoudelijk reglement worden nadereregels gesteld omtrent het aantal senaatsleden, hun verkiezing, taakverdeling en--aftreding.----------------------------

3.

De zitlingstermijn van de Senaat bedraagt minimaal één verenigingsjaar. ------

4.

De algemene ledenvergadering kan een senaatslid te allen tijde schorsen of ontslaan.Een schorsing vervalt van rechtswege indien deze niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een ontslag.

5.

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Senaat. Voor de-verkrijging, vervreemding of bezwaring van onroerende goederen en het aangaan vangeldleningen, is toestemming van of bekrachtiging door de algemene ledenvergaderingvereist. Op het ontbreken van zodanige toestemming of bekrachtiging kan door en-tegen derden beroep worden gedaan. ------------------

MIDDELENI---------------------------ArtikeI9.----------------------------
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De gewone leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte door de algemene -ledenvergaderingzal worden bepaald. In het huishoudelijkreglement kunnen andere heffingen
worden vastgesteld.-------------------------De minimum bijdrage van de donateurs wordt bepaald door de Senaat. -------VERENIGINGSJAAR ---------------------ArtikeI10.---------------------------Het boekjaar der vereniging loopt van één februari tot en met éénendertig januari van hetvolgend kalenderjaar.-------------------------

VERGADERINGEN--------------------------------------ArtikeI11.-, ---------------------------1.

Ieder jaar wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden, waarin de--Senaat verslag doet van de gang van zaken in het afgelopen jaar en rekening en--verantwoording doet van het beheer en van de middelen der vereniging in dat jaar, -overeenkomstig in het huishoudelijk reglement nader te stellen regels. ------

2.

Algemene ledenvergaderingen worden voorts gehouden als: ---------a.

de Senaat dit nodig acht, ---------------------

b.

ten minste twintig gewone leden, of - indien dat minder dan twintig gewone leden is
- één/tiende deel van de gewone leden, dit wensen en hier, onder opgave van dete behandelen onderwerpen, schriftelijk aan de Senaat kennis van geven, waarna de Senaat uiterlijk drie weken daarna de vergadering dient te beleggen. Blijft deSenaat in gebreke, dan zijn de verzoekers zelf bevoegd de vergadering uit te -schrijven. --------------------------

ArtikeI12.---------------------------1.

In de algemene ledenvergadering hebben uitsluitend de gewone leden stemrecht. De leden kunnen zich niet ter vergadering door een gevolmachtigde doen -----vertegenwoordigen.------------------------

2.

Tenzij uit deze statuten anders blijkt, worden besluiten genomen met volstrekte --meerderheid van uitgebrachte stemmen. Ongeldige en blanco stemmen gelden als nietuitgebracht. ---------------------------

ArtikeI13.---------------------------Voor besluiten tot verkiezing van leden der Senaat, tot benoeming van een erelid, tot ontzetting
uit het lidmaatschap en tot vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement is een-meerderheid vereist van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. -------
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STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING~-------------ArtikeI14.---------------------------Een besluit tot wijziging der statuten kan worden genomen in een algemene ledenvergaderingmet een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. --ArtikeI15 . ---------------------------1.

Voor een besluit tot ontbinding der vereniging is een meerderheid van twee/derde vanhet aantal uitgebrachte stemmen vereist in een algemene ledenvergadering, waarin ten
minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Is in de vergaderingniet het vereiste aantal leden aanwezig, dan zal een tweede vergadering binnen --éénentwintig dagen worden gehouden maar niet binnen zeven dagen na de eerste ~vergadering. In de tweede vergadering kan een besluit worden genomen met een -meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal
aanwezige leden. -------------------------

2.

De vereffening geschiedt door de Senaat. Een eventueel batig saldo zal worden --aangewend voor doeleinden te bepalen door de algemene ledenvergadering.----

HUISHOUDELIJK REGLEMENT -----------------ArtikeI16.--------------------------Onderwerpen, die nadere regeling behoeven, worden geregeld in een huishoudelijk reglement,
door de algemene ledenvergaderingvast te stellen. Het reglement mag geen bepalingen -bevatten die in strijd zijn met de wet of met deze statuten. ------------GESCHILLEN ----------------------.ArtikeI17.---------------------------Geschillen omtrent de uitleg van deze statuten worden in eerste instantie beslist door de--Senaat en in hoogste instantie door de algemene ledenvergadering.----------

SLOTBEPALlNG-----------------------ArtikeI18.---------------------------In alle gevallen waarin de wet noch de statuten noch het huishoudelijk reglement voorziet,beslist de algemene ledenvergadering. -------------------

OVERGANGSBEPALING-------------------Artikel19. ----------------------------Ten gevolge van de onderhavige statutenwijziging eindigt het lopende boekjaar, dat is -aangevangen per één oktober tweeduizend zeventien, op éénendertig januari tweeduizend achttien. Dit artikel vervalt na afloop van het lopende boekjaar. -----------

