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Heden, de 21ste december 1992, verschenen voor mij, Jean Louis Theresia Oostwegel, 
notaris ter standplaats Kerkrade-West (Gemeente Kerkrade):  
1. de heer Drs. Arie de Jong, organisatie-adviseur DSM, wonende te 6417 GH Heerlen, 
Douve Weienstraat 27, volgens zijn verklaring geboren op 18 februari 1941, gehuwd; 
2. Mevrouw Maria Johanna Hubertina Gerarda Zuketto, zonder beroep, wonende te 6413 GB 
Heerlen, Ganzeweide 63, volgens haar verklaring geboren op 21 april 1941, gehuwd.  
De comparanten verklaarden bij al het hierna volgende te handelen in hun hoedanigheid van 
respectievelijk voorzitter en secretaris van de te 6413 GB Heerlen, Ganzeweide 63 
gevestigde vereniging: "VerenigingVideoom" hierna te noemen "de vereniging", en als 
zodanig deze vereniging op grond van het bepaalde in haar statuten rechtsgeldig 
vertegenwoordigende, zulks ter uitvoering van een besluit van de algemene ledenvergadering 
van de vereniging, gehouden op 9 maart 1992, waarbij werd besloten om de statuten van de 
vereniging te doen opnemen in een notariële akte, zulks ter verkrijging van volledige 
rechtsbevoegdheid. 
Vervolgens verklaarden de comparanten, handelende als gemeld, dat de statuten van de 
vereniging thans luiden als volgt: 
 

S T A T U T E N 
 

NAAM EN ZETEL 
Artikel 1. 
De vereniging draagt de naam Videofilmclub "Videoom" en is gevestigd te Heerlen. 
 

DUUR, VERENIGINGSJAAR: 
Artikel 2. 
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
2. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 

DOEL: 
Artikel 3. 
1. De vereniging stelt zich ten doel: 
a. de bevordering van de audio-visuele vormgeving van het amateurvideofilmen; 
b. de behartiging van de belangen van haar leden op dit gebied. 
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:  
a. het bevorderen van het contact tussen video-amateurs;  
b. het organiseren van video-evenementen en cursussen. 
3. Het onderhouden van contacten met organisaties met dezelfde of een soortgelijke 
doelstelling. 
 

GELDMIDDELEN: 
Artikel 4. 
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, bijdragen van 
begunstigers en subsidies. 
2. De contributie wordt ieder jaar voor het komende jaar vastgesteld door de Algemene 
Ledenvergadering. 
3. Alle aan de vereniging toebehorende gelden en waarden worden beheerd door de 
penningmeester. 
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LEDEN EN BEGUNSTIGERS: 
Artikel 5. 
1. Leden kunnen zijn alle natuurlijke personen die de doelstelling van de vereniging 
onderschrijven. 
2. Begunstigers zijn natuurlijke of rechtspersonen die een bijdrage aan de vereniging betalen 
zonder hieraan op grond van deze statuten rechten te kunnen ontlenen. 
3. Het lidmaatschap kan op elk tijdstip ingaan en loopt, behoudens het in artikel 6. bepaalde, 
automatisch door. 
 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP: 
Artikel 6. 
1. Het lidmaatschap eindigt door: 
a. schriftelijke opzegging aan de secretaris, tenminste zestig dagen voor de aanvang van het 
nieuwe verenigingsjaar; 
b. royement door de vereniging. 
2. Royement door de vereniging kan geschieden: 
a. door het bestuur in geval van wanbetaling; 
b. door de Algemene Ledenvergadering in geval van handelingen in strijd met de 
doelstellingen en/of het belang van de vereniging. 
 

HET BESTUUR: 
Artikel 7. 
1. Het bestuur omvat tenminste drie functies, te weten die van voorzitter, secretaris en 
penningmeester. 
2. Het bestuur bestaat uit tenminste twee personen, van wie de voorzitter geen combinatie 
van functies heeft. 
3. De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen van de vereniging. Hij is 
bevoegd tot het verlenen van kwijting voor gelden komende aan de vereniging en tot het 
doen van betalingen namens de vereniging, binnen het kader van de goedgekeurde begroting. 
4. Van het verhandelde in elke bestuurs- en ledenvergadering worden door de secretaris 
notulen opgemaakt, welke door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en 
ondertekend. 
5. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van 
de vereniging. 
6. Indien in het bestuur een vacature is ontstaan, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter 
verplicht om zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de 
voorziening in de vacature(s) aan de orde komt. 
7. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het 
aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren 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 derde verbindt. 
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden gedaan. 
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8. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten 
tot: 
I. onverminderd het bepaalde onder II. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten 
van investeringen een bedrag of waarde van f. 1.000,- zegge: eenduizend gulden te boven 
gaande. 
II.a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt 
verleend; 
b. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder 
niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet; 
c. het aangaan van dadingen; 
d. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met 
uitzondering van het nemen van maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen die 
geen uitstel kunnen lijden. 
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden 
gedaan. 
9. Onverminderd het in lid 7. bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte 
vertegenwoordigd: 
door het bestuur. 
Bovendien komt deze bevoegdheid toe aan: 
a. de voorzitter en de secretaris gezamenlijk; 
b. de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk;  
c. de secretaris en de penningmeester gezamenlijk.  
 
Artikel 8. 
De leden van het bestuur worden driejaarlijks in functie gekozen door de Algemene 
Ledenvergadering. 
 

VERGADERINGEN: 
Artikel 9. 
1. Een Algemene Ledenvergadering wordt tenminste eenmaal per jaar bijeengeroepen en wel 
binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar en zo dikwijls als het bestuur dit 
wenselijk acht. 
Voorts dient een Algemene Ledenvergadering door het bestuur te worden bijeengeroepen als 
een derde van het aantal leden dit schriftelijk verzoekt met opgave van de te behandelen 
onderwerpen. 
2. De bijeenroeping geschiedt door de secretaris van de vereniging en wel schriftelijk, 
waarbij de te behandelen onderwerpen zijn vermeld en met inachtneming van een 
oproepingstermijn van tenminste dertig dagen. 
3. De Algemene Ledenvergadering kan alleen besluiten nemen over onderwerpen die in de 
oproepingsbrief zijn 
vermeld.  
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Artikel 10.  
1. In de Algemene Ledenvergadering worden tenminste aan de orde gesteld: 
a. het financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar; 

b. de bevindingen van een commissie van onderzoek zoals bedoeld in artikel 2:48. lid 3. van 

het Burgerlijk Wetboek; 
c. de verkiezing van deze commissie van onderzoek, bestaande uit tenminste twee personen 
die geen deel uitmaken van het bestuur;   
d. het verslag van de secretaris;  
e. de begroting voor het komende verenigingsjaar;  
f. de contributie voor het komende verenigingsjaar;  
g. de verkiezing van het bestuur;  
h. de activiteiten voor het komende verenigingsjaar. 
2. De Algemene Ledenvergadering keurt de rekening en verantwoording van het bestuur 
goed ter décharge daarvan. 
 
Artikel 11. 
In een Algemene Ledenvergadering worden voorts de onderwerpen behandeld welke het 
bestuur aan de orde heeft gesteld of een lid ter behandeling heeft ingediend. Dit laatste 
geschiedt per brief gericht aan de secretaris en wel zo tijdig dat deze onderwerpen in de 
voornoemde oproepingsbrief kunnen worden opgenomen. 
 
Artikel 12. 
De Algemene Ledenvergadering wordt door de voorzitter geleid. Bij afwezigheid van de 
voorzitter wordt de vergadering geleid door een ander lid van het bestuur. 
 
Artikel 13. 
De notulen van de vergadering worden door de secretaris opgesteld en na eventuele 
wijzigingen in de daaropvolgende vergadering goedgekeurd. Het notulenboek wordt door de 
secretaris beheerd en bewaard. 

STEMMING: 
Artikel 14. 
1. Besluiten worden - tenzij in deze statuten anders bepaald - genomen met eenvoudige 
meerderheid van stemmen. 
2. Alle leden zijn stemgerechtigd, doch zij kunnen slechts stemmen door persoonlijke 
aanwezigheid op de vergadering. 
3. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming. Stemming over personen geschiedt altijd 
door middel van stembriefjes. 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT: 
Artikel 15. 
Nadere regels, de vereniging betreffende, kunnen in een huishoudelijk reglement worden 
neergelegd, dat op voorstel van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering wordt 
vastgesteld en gewijzigd.  
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STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING: 
Artikel 16. 
1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging kan door de 
Algemene Ledenvergadering slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste 
twee/derde der uitgebrachte stemmen bij een aanwezigheid van tenminste twee/derde der 
leden. 
2. Omtrent de bestemming van een eventueel batig saldo wordt door de Algemene 
Ledenvergadering beslist. 
 

SLOTBEPALING: 
Artikel 17 
Het bestuur van de vereniging is op heden samengesteld als volgt: 
-- de comparant sub 1. voornoemd: voorzitter; 
-- de comparante sub 2. voornoemd: secretaris; 
-- de heer Willem Mathias Cornelis Münstermann, zonder beroep, wonende te 6419 CE 
Heerlen, Dr. Goossensstraat 30, geboren op 30 april 1930, gehuwd: als penningmeester; 
-- de heer Franciscus Hubertus Petrus Sonneville, zonder beroep, wonende te 6419 BR 
Heerlen, Prof. Dumontstraat 7, geboren op 20 februari 1927, gehuwd: lid; 
-- de heer Petrus Casparin Clemens Maria van Kalmthout, beleidsmedewerker Gemeente 
Kerkrade, wonende te 6471 JX Eygelshoven, Gemeente Kerkrade, Torenstraat 62, geboren te 
Eindhoven op 9 mei 1943, gehuwd: lid. 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 
WAARVAN 
AKTE 
in minuut is verleden te Kerkrade-West, op datum aan hoofde dezes vermeld. Na zakelijke 
opgave van de inhoud dezer akte aan de verschenen personen, hebben deze eenparig 
verklaard van de inhoud dezer akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing 
daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de 
comparanten en mij, notaris, ondertekend, 
 
A. de Jong --- M. Zuketto --- L. Oostwegel.  


