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STATUTENWIJZIGING

Vandaag, negen december tweeduizend veertien,
verschijnt voor mij, mr. Anna Lydia van der Veen, hierna te noemen: notaris, als
waarnemer van mr. Pieter Frank Goedendijk, notaris in de gemeente Utrecht:
mevrouw Nicole Johanna Aleida van Schaik-Meerstra, voor deze akte woonplaats
kiezende ten kantore van mij, notaris, te 3543 JG Utrecht, Robert Stolzlaan 4,
geboren te Utrecht op éénentwintig november negentienhonderd tachtig,
hierbij handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
1. mevrouw Wendy Wuyts, wonende te 2290 Vorselaar (België), Klissenhoek 45,
geboren te Edegem (België) op achttien januari negentienhonderd
negenentachtig, houder van een Belgische identiteitskaart met nummer 5910649209-90, geldig tot negen april tweeduizend vijftien;
2. de heer Andre Saether Berger, wonende te 7030 Trondheim (Noorwegen),
Nedre Alle 9 A, geboren te Trondheim (Noorwegen) op vier maart
negentienhonderd achtentachtig, houder van een Noors paspoort met nummer
25761514, geldig tot vijftien februari tweeduizend zeventien;
die bij het geven van de volmacht handelden als bestuurders van de vereniging:
European Geography Association for students & young geographers,
gevestigd te Utrecht, adres: Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 30270095,
hierna ook te noemen: de vereniging.
Volmacht
Van de volmacht blijkt uit twee onderhandse akten van volmacht, die aan deze akte
worden gehecht.
Inleiding
De verschenen persoon verklaart namens haar volmachtgevers:
de vereniging is opgericht op éénentwintig september tweeduizend negen,
blijkens een akte welke voor mr. P.F. Goedendijk, notaris te Utrecht, is
gepasseerd;
de statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte welke op dertig december
tweeduizend dertien voor genoemde notaris mr. P.F. Goedendijk is gepasseerd;
de algemene ledenvergadering heeft een besluit genomen tot wijziging van de
statuten van de vereniging, blijkens een uittreksel uit de notulen dat aan deze
akte wordt gehecht.
Statutenwijziging
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaart de verschenen persoon voorts
namens haar volmachtgevers dat de statuten van de vereniging hierbij worden
gewijzigd en voortaan luiden als volgt:
STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: European Geography Association for
students & young geographers.
De naam kan kortheidshalve worden aangeduid als: EGEA.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.
Doel
Artikel 2
1. De doelstelling van de vereniging is om persoonlijke ontwikkelingskansen te
bieden aan jonge geografen in heel Europa en hen in staat te stellen om hun
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mogelijkheden als jonge wetenschappers volledig te benutten. EGEA biedt
aanvullende en alternatieve leermogelijkheden buiten het formele onderwijs in de
Geografie. Dit gebeurt door het aanmoedigen en mogelijk maken van betrokkenheid
bij interculturele interactie en door het ontwikkelen van academische,
wetenschappelijke, culturele en professionele activiteiten bestemd voor jonge
geografen op grond van gelijkheid, diversiteit en non-discriminatie. EGEA draagt
actief bij aan het bevorderen van Geografie door middel van haar
netwerkmogelijkheden en strategische partnerschappen met als uiteindelijk doel het
versterken van de positie van Geografie in de lokale gemeenschappen van de
leden.
2. De wijzen waarop EGEA de doelstellingen wil bereiken zijn:
a. Het promoten en organiseren van congressen, seminars, symposiums,
vergaderingen, uitwisselingen van studenten, geografische studietrips en
aanverwante activiteiten op geografisch gebied die bijdragen aan het
bereiken van de doelstellingen van EGEA.
b. Het ontwikkelen van geografische informatiemedia zoals tijdschriften,
verslagen, rapporten, nieuwsbrieven, vakbladen en publicatiebladen.
c. Het organiseren van een Jaarlijks Congres.
d. Het leggen en verbeteren van contacten met andere geografische en niet
geografische instituten en organisaties.
e. Het verzamelen en distribueren van informatie op het gebied van research
en onderwijsactiviteiten met betrekking tot Geografie als een wetenschap.
3. Haar werkgebied is Europa.
4. De voertaal op vergaderingen is zo mogelijk in het Engels.
Duur
Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de vereniging ligt tussen de twee achtereenvolgende eerste
dagen van juli .
Lidmaatschap/Entiteiten
Artikel 4
1. De vereniging kent leden, die de titel ‘lid-entiteit’ dragen.
2. Lid van de vereniging kan worden een plaatselijke vereniging van studenten
geografie en jonge geografen in een stad in Europa, zulks ter beoordeling van
het bestuur.
3. Om lid te kunnen blijven van de EGEA dienen de lid-entiteiten aan een reeks
criteria te voldoen zoals nader aangegeven in het Protocol van de Vereniging.
Wijzigingen van deze criteria vereisen een besluit genomen met twee/derde
meerderheid van de stemmen uitgebracht in de Algemene Ledenvergadering.
4. Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid;
b. door opzegging door de vereniging;
c. door ontzetting;
d. in het geval de plaatselijke vereniging ophoudt te bestaan.
Kandidaat-entiteiten
Artikel 5
1. De vereniging kent kandidaten, die de titel ‘kandidaat-entiteit’ dragen.
2. Kandidaat-entiteit van de vereniging kan worden een plaatselijke vereniging van
studenten geografie en jonge geografen in een stad in Europa, zulks ter

3

beoordeling van het bestuur.
3. Kandidaten zijn geen lid van de vereniging; zij hebben derhalve geen stemrecht.
Overige rechten en verplichtingen kunnen vastgelegd worden in het Protocol van de
Vereniging.
4. Kandidaten kunnen worden toegelaten wanneer zij blijk hebben gegeven van
belangstelling in het lidmaatschap van de vereniging. Dit dient te geschieden per
schriftelijke verklaring aan het dagelijks bestuur.
5. De Algemene Ledenvergadering stemt over de toelating van kandidaten tot de
Vereniging.
6. De status van kandidaat en alle daarbij behorende rechten en verplichtingen van
een kandidaat vangt aan na afloop van de algemene ledenvergadering waarop deze
als zodanig is toegelaten.
7. De status van kandidaat eindigt:
a. door opzegging door de kandidaat;
b. door opzegging door de vereniging;
c. indien de algemene ledenvergadering besluit deze te beëindigen.
d. in het geval de plaatselijke vereniging ophoudt te bestaan.
Artikel 6
1. Entiteiten zijn gegroepeerd in regio’s.
2. De rechten van een lid zijn:
1. Stem uitbrengen in de algemene vergadering.
2. Het hebben van één (1) vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur.
3. Het aanvragen van participatie in al de activiteiten georganiseerd door
EGEA.
4. Het organiseren van evenementen voor de vereniging.
5. Het presenteren van kandidaten voor het verkrijgen van een functie die
door verkiezingen wordt verkregen.
3. De verplichtingen van een lid zijn:
1. De Statuten en het Protocol te accepteren en te handelen in
overeenstemming daarmee.
2. De algemene beslissingen van het Bestuur van EGEA te accepteren.
3. De meningen van de andere entiteiten van EGEA te respecteren.
4. Andere Entiteiten te voorzien van informatie indien dit nodig is.
5. Bij te dragen aan de contributies voor het financieren van EGEA.
6 .Voldoen aan de criteria voor lidmaatschap als uiteengezet in het Protocol.
Contributies
Artikel 7
Ieder lid kan jaarlijks tot een contributie worden verplicht. De hoogte van de
contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Algemene ledenvergaderingen
Artikel 8
1. De Algemene Ledenvergadering bestaat uit vertegenwoordigers van entiteiten en
functioneert als belangrijkste besluitorgaan binnen de organisatie.
2. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben leden, kandidaten,
alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene
ledenvergadering zijn uitgenodigd.
3. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van
deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene
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ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken
in de vereniging en over het gevoerde beleid.
4. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo
dikwijls het dit wenselijk oordeelt, waartoe met gewone meerderheid van stemmen
kan worden besloten, of daartoe op grond van de wet verplicht is.
5. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de leden is het
bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een
algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het
verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene
ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van
een advertentie in ten minste één in veel gelezen vakblad. De verzoekers
kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de
vergadering en het opstellen van de notulen.
Artikel 9
1. De algemene ledenvergaderingen worden gehouden op een locatie die wordt
vastgesteld in de voorgaande algemene ledenvergadering, dan wel door het bestuur
bij bestuursbesluit vast te stellen.
2. In de algemene ledenvergadering kunnen geldige besluiten worden genomen als
meer dan de helft van de leden (lid-entiteiten) aanwezig is.
3. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door een persoon die
aangesteld is door de algemene ledenvergadering. Deze persoon wordt de
moderator van de algemene ledenvergadering genoemd.
4. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden
door twee tijdens de vergadering gekozen personen.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen door de leden met gewone
meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel
verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte
meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het
grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
6. Het door de moderator ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel
omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de moderator
de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de
meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
7. Een besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit
kan ook schriftelijk of per email tot stand komen.
Bestuur
Artikel 10
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1. Het bestuur bestaat uit vijf personen, waaronder een voorzitter (President),
vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en een event & PR-adviseur.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de
leden van de vereniging.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de
algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene
ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie
maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in
de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te
verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is
gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo
spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de
voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
6. Vergaderingen van het Bestuur vinden plaats zo vaak als ieder lid van het
Bestuur dit verzoekt. Notulen van de vergaderingen dienen openbaar te worden
gemaakt.
7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in
artikel 9 zoveel mogelijk van toepassing.
Artikel 11
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene
ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het
aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Artikel 12
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee bestuursleden
gezamenlijk.
3. Het Bestuur is bevoegd aan personen volmacht te verlenen om de vereniging te
vertegenwoordigen.
4. De algemene vergadering en het bestuur hebben het recht organen op te richten,
zoals commissies, om bepaalde taken uit te voeren om het doel van de Vereniging
te ondersteunen. Nadere voorschriften met betrekking tot deze organen dienen
opgenomen te worden in het Protocol van de Vereniging. Het Protocol dient
tenminste de voorschriften te bevatten met betrekking tot de benoeming van de
leden van deze organen.
Financiën
Artikel 13
1. Het boekjaar van de vereniging ligt tussen de twee achtereenvolgende eerste
dagen van juli.
2. Het bestuur is gehouden de balans en de staat van baten en lasten met een
toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering te overleggen. De
stukken dienen goedgekeurd te worden door de algemene ledenvergadering.
3. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de
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algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een
accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan
benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten
minste twee leden, in overeenstemming met de regionale structuur van de
vereniging. Iedere regio mag 1 kandidaat voorstellen, die geen deel van zowel het
huidige als kandidaatsbestuur mogen uitmaken.
4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle
door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te
geven.
5. De commissie onderzoekt de in lid 2 bedoelde stukken en rapporteert haar
bevinden aan de algemene ledenvergadering
6. De Financiële Controle Commissie controleert het Financiële rapport en het
balansrapport van het Jaarlijkse Congres ingeleverd door het Bestuur en rapporteert
haar bevindingen aan de algemene ledenvergadering. De stukken dienen
goedgekeurd te worden door de algemene ledenvergadering.
7. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door
een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene
ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
Statutenwijziging
Artikel 14
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de
algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts
worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het
aantal uitgebrachte stemmen.
3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te
doen verlijden.
4. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene
ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals
deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer
van Koophandel en Fabrieken gehouden register.
Ontbinding en vereffening
Artikel 15
1. Het bepaalde in artikel 14 leden 1, 2 en 4 is van overeenkomstige toepassing
op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de
vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit
de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in
overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen
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van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar
naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende
baten meer aanwezig zijn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden
bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is
degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
Reglementen
Artikel 16
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en
wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet
of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of
met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde
in artikel 14 leden 1, 2 en 4 van overeenkomstige toepassing, hetzij in dit reglement
anders aangegeven wordt.
Slotbepaling
Artikel 17
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,
die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Slot
De akte is verleden in de gemeente Utrecht, op de datum aan het begin van deze
akte vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. Verder heb ik, notaris, de zakelijke
inhoud van de akte meegedeeld aan de verschenen persoon en daarop een
toelichting gegeven. De verschenen persoon verklaart van de inhoud van de akte te
hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. De verschenen persoon
verklaart voorts in te stemmen met beperkte voorlezing. Dadelijk na beperkte
voorlezing is de akte door de verschenen persoon en door mij, notaris, ondertekend.

