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STATUTENWIJZIGING
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Heden, veertien februari tweeduizend achttien
verschenen voor mij, Mr. Peggy-Ann Daniëlle Mokkum, notaris te Diemen:
1. de heer ROBERT HEIDA, wonende Boschplaat 21 te 1112 KP Diemen, geboren op

zeven november negentienhonderd zevenenveertig (07-11-1947) te Amsterdam, —
Nationaal Paspoort nummer NTJ85R254, uitgegeven te Diemen op zeven septem—
ber tweeduizend zestien (07-09-2016) en geldig tot zeven september tweeduizend
zesentwintig (07-09-2026), gehuwd; en

2. de heer JOHANNES HENDRIKUS REDER, wonende Pisuissehof 16 te 1068 VW -
Amsterdam, geboren op achtentwintig mei negentienhonderd zesenveertig (28-05-
1946) te Amsterdam, Nationaal Paspoort nummer NYO1PJ6J3, uitgegeven te Am —
sterdam op dertien maart tweeduizend dertien (13-03-2013) en geldig tot dertien -
maart tweeduizend achttien (13-03-2018), gehuwd;

ten deze handelende als secretaris respectievelijk voorzitter van de vereniging SENI —
OREN POLITIE AMSTERDAM, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende Rijks
straatweg 56, 1115 AT Duivendrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40535459, en als zodanig bevoegd de —
vereniging rechtsgeldig te vertegenwoordigen op grond van de statuten.
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden dat de algemene Leden—
vergadering van voormelde vereniging, met gebruikmaking van artikel 15 der statuten -
op vijf en twintig april tweeduizend zeventien (25-04-2017) heeft besloten tot algehele
wijziging der statuten, conform een aan deze akte gehecht verslag.
In aanmerking nemende
De vereniging is opgericht op twintig maart negentienhonderd zes en tachtig (20-03- —
1986). De statuten zijn vastgesteld bij notariële akte is op vijf februari negentienhon
derd zeven en tachtig (05-02-1987) verleden ten overstaan van notaris Mr. J.C.F. Pons
te Amsterdam.
De statuten zijn gewijzigd bij notaride akte van twee mei negentienhonderd zeven en -
negentig (02-05-1997) verleden ten overstaan van notaris Mr. H.B.J. Stein, te Amster—
dam en wederom gewijzigd bij notariële akte van twaalf augustus tweeduizend dertien
(12-08-2013) verleden ten overstaan van mij, notaris.
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon, handelende als
gemeld, dat de statuten integraal worden gewijzigd als volgt:
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon, handelende als
gemeld, dat de statuten algeheel worden gewijzigd en thans luiden als volgt:
NAAM EN ZETEL
Artikel 1:
1. De vereniging draagt als naam Senioren Politie Amsterdam, afgekort S.P.A., —



hierna te noemen "de vereniging" en is opgericht op twintig maart negentienhon —
derd zes en tachtig (20-03-1986) en aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
3. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Ouder-Amstel en is ingeschreven bij

de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
4. Het verenigingsjaar is tevens boekjaar en gelijk aan een kalenderjaar.
5. Daar waar in deze statuten sprake is van schriftelijke communicatie, wordt daaron -

der mede begrepen communicatie langs elektronische weg.
DOEL
Artikel 2,
1. De vereniging stelt zich ten doel de onderlinge contacten tussen haar leden te be —

houden en te bevorderen, alsmede de goede band met de Eenheid Amsterdam van
het korps Nationale Politie of diens rechtsopvolger in stand te houden.

2. Zij tracht deze doelen te bereiken door:
a. het houden van contactbijeenkomsten;
b. het organiseren en houden van excursies op maatschappelijk en cultureel gebied;—
c. het uitgeven of doen uitgeven van al dan niet periodiek verschijnende geschriften -

ten behoeve van en in het belang van haar leden;
d. alle overige activiteiten die het maatschappelijk en sociaal welzijn van haar leden —

kunnen bevorderen.
LIDMAATSCHAP
Artikel 3.
1. De vereniging kent leden, leden van verdienste, ereleden en buitengewone leden.-
2. Leden van de vereniging zijn:
a. Zij die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt bij de toenmalige gemeente-

politie Amsterdam, het latere regiokorps Amsterdam-Amstelland of de latere Een —
heid Amsterdam van het korps Nationale Politie, dan wel diens rechtsopvolger en —
na eervol ontslag uit de politiedienst bij hun aanmelding als lid de vijftigjarige leef—
tijd hebben bereikt;

b. De echtgenoot, echtgenote of levenspartner van een overleden lid, indien betrok—
kene laat blijken het lidmaatschap van de vereniging te willen continueren;

3. Leden van verdienste zijn die leden, die zich voor de vereniging zeer verdienstelijk
hebben gemaakt. Zij worden op voordracht van het bestuur door de algemene ver-
gadering benoemd met een meerderheid van tenminste vier/vijfde (4/5e) van het —
aantal uitgebrachte geldige stemmen.

4. Ereleden zijn personen, wier erelidmaatschap voor de vereniging van bijzondere —
betekenis is. Zij worden op voordracht van het bestuur door de algemene vergade-
ring benoemd met een meerderheid van tenminste vier/vijfde (4/5e) van het aantal
uitgebrachte geldige stemmen.

5. Buitengewone leden zijn personen, die tot hun benoeming als zodanig geen lid van
de vereniging waren, maar die de vereniging op bijzondere wijze van dienst zijn of
zijn geweest. Zij worden op voordracht van het bestuur door de algemene vergade
ring benoemd met een meerderheid van tenminste vier/vijfde (4/5e) van het aantal
uitgebrachte geldige stemmen.

6. Ereleden, leden van verdienste en buitengewone leden betalen geen contributie. —
7. Nadere regels omtrent de wijze van verkrijging van het lidmaatschap kunnen ge-
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steld worden bij huishoudelijk reglement.
SCHORSING
Artikel 4,
1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen indien dat lid bij herhaling in strijd han -

delt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen die -
het belang van de vereniging in ernstige mate hebben geschaad.

2. Een geschorst lid mag de aan zijn lidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen.
3. Op de eerstvolgende algemene vergadering geeft het bestuur een toelichting op de

gronden die geleid hebben tot schorsing van het betrokken lid.
4. Het lid krijgt de gelegenheid zich ter vergadering te verantwoorden en kan zich

daarbij door een raadsman of vertrouwenspersoon doen bijstaan.
5. De algemene vergadering beslist over het opheffen van de schorsing al dan niet —

gepaard gaande met een waarschuwing jegens het betrokken lid, dat bij herhaling
ontzetting zal volgen.

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP
Artikel 5.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid moet schriftelijk geschieden in het lo-

pende boekjaar, met dien verstande dat opzeggingen uiterlijk voor één en dertig —
(31) december van dat boekjaar bij het bestuur moet zijn aangemeld. Indien een —
opzegging te laat heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap door tot het einde -
van het lopende boekjaar.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:

a. Indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.

b. Binnen een maand nadat een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de -
vereniging in een andere rechtsvorm of fusie.

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt schriftelijk door het
bestuur aan het betrokken lid:

a. Wanneer een lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op één —
(1) november niet volledig aan zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging —
over het lopende boekjaar heeft voldaan.

b. Wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment
door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld. De opzegging kan evenwel
onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer rede —
lijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten —
voortduren.

4. Ontzetting van het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid -
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of —
wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeeld. Ontzetting geschiedt
door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk schriftelijk van het besluit in ken—
nis stelt, met opgave van redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één (1) —
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maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene le
denvergadering. Dit beroep wordt behandeld op de eerst volgende ledenvergade—
ring. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. —
Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

5. Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting, dan wel tot vernietiging —
van het betrokken bestuursbesluit wordt genomen met een meerderheid van ten—
minste twee/derde (2/3e) van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

6. De schorsing eindigt wanneer de algemene vergadering niet binnen drie maanden
tot een beslissing is gekomen. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boek-
jaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, —
tenzij het bestuur anders beslist.

Geldmiddelen
Artikel 6,
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, subsi

dies, eventuele verkrijgingen ingevolge legaten en schenkingen en voorts uit ande -
re baten.

2. Ieder lid is verplicht tot betaling van contributie waarvan het bedrag jaarlijks door -
de algemene vergadering wordt vastgesteld.

3. Afhankelijk van de financiële positie van de vereniging kan de algemene vergade—
ring jaarlijks besluiten dat over het nieuwe verenigingsjaar geen contributie behoeft
te worden betaald.

4. Nieuwe leden kunnen verplicht worden tot betaling van contributie naar evenredig -
heid van de maand van toetreding.

BESTUUR
Artikel 7,
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven personen. Het aantal —

bestuursleden wordt, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, vastge—
steld door de algemene vergadering.

2. De bestuurders worden door de algemene vergadering gekozen en benoemd uit de
leden der vereniging. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en —
een penningmeester, die gezamenlijk het dagelijks bestuur van de vereniging vor —
men.

3. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd een bestuurder te schorsen of te
ontslaan, zulks onder opgave van redenen. Voor een besluit daartoe is een meer —
derheid van tenminste twee/derde (2/3e) van het aantal uitgebrachte geldige
stemmen vereist. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich -
in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een —
raadsman of een vertrouwenspersoon laten bijstaan.

4. Een bestuurder is te allen tijde bevoegd ontslag te nemen, mits hij zijn voornemen
daartoe tijdig aan het bestuur kenbaar maakt. Nadere regels hieromtrent kunnen —
gesteld worden bij huishoudelijk reglement.
Elk jaar treedt een deel van de bestuursleden af volgens een door het bestuur
vastgesteld rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar.

5. Daalt het aantal bestuursleden door tussentijds aftreden van één of meer bestuurs-
leden beneden het in lid 1 vermelde minimum, dan kan door het bestuur tijdelijk, -
tot aan de eerst volgende ledenvergadering, in de ontstane vacature(s) worden —



voorzien.
6. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde inde ar-

tikel 9 tot en met 13 zoveel mogelijk van toepassing.
7. Het bestuur kan een bestuurslid schorsen waarbij een twee/derde (2/3e) meerder—

heid van de geldige stemmen vereist is. Deze schorsing dient bekrachtigd te wor —
den op de eerst volgende algemene ledenvergadering, waarbij een twee/derde —
(2/3e) meerderheid van de geldige stemmen vereist is. Schorsing geschiedt schrif —
telijk en met redenen omkleed.

BESTUURSTAKEN EN BEVOEGDHEDEN
Artikel 8,
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in -

en buiten rechte vertegenwoordigd door tenminste twee gezamenlijk handelende —
leden van het bestuur. Onderlinge vervanging van bestuursleden behoeft de goed—
keuring van het voltallige bestuur.

2. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, be
zwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten, waar-
bij de vereniging zich als borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor derden sterk
maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft
het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.

3. Bestuursleden zijn gerechtigd tot het doen van uitgaven ten behoeve van de ver —
eniging. De penningmeester houdt een administratie bij, die één (1) keer per boek-
jaar aan de algemene ledenvergadering wordt overlegd. Uitgaven boven de een —
duizend euro (€ 1.000,00) behoeven een dubbele handtekening, welke procedure -
in het huishoudelijk reglement nader wordt vastgelegd.

4. Het bestuur kan zich ter uitvoering van het doel der vereniging doen bijstaan door
één of meer commissies of commissies ad hoc.

5. Besluiten van het bestuur zijn bindend voor alle leden tot de volgende algemene —
ledenvergadering.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 9,
1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt de jaarlijkse algemene ver —

gadering gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en
legt onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording af -
van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid.

2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascontrolecommissie van tenmin -
ste drie leden, die geen deel uitmaken van het bestuur en waarvan ieder jaar een -
lid aftreedt. De kascontrolecommissie onderzoekt de balans en de staat van baten
en lasten en brengt ter jaarvergadering daarover verslag uit. Vereist het onderzoek
bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascontrolecommissie zich door —
een deskundige doen bijstaan.

3. Het bestuur is verplicht alle door deze kascontrolecommissie gewenste inlichtingen
te verschaffen, de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de
boeken en bescheiden der vereniging te geven.

4. Goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering strekt het bestuur
tot decharge voor zijn werkzaamheden over het afgelopen boekjaar.

5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd be—



noemt de algemene vergadering een bijzondere commissie, bestaande uit tenmin —
ste drie leden, die een nieuw onderzoek instelt naar de rekening en verantwoor
ding. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde kas—
controlecommissie, als bedoeld in lid 2. De bijzondere commissie brengt zo spoedig
mogelijk verslag uit van haar bevindingen aan de algemene vergadering.

6. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene vergadering al
die maatregelen, die zij in het belang van de vereniging nodig oordeelt.

7. De algemene ledenvergaderingen worden gehouden bij voorkeur in de gemeente —
waar de vereniging statutair is gevestigd.

Artikel 10,
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die -

niet door de wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. Deze bijeenroe -

ping geschiedt door een aan alle leden toe te zenden schriftelijke aankondiging. —
3. Behalve de in artikel 9 bedoelde algemene jaarlijkse vergadering zullen algemene -

vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk oordeelt of
zij op grond van de wet of deze statuten verplicht is.

4. Op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende (1/10e) deel van de stemgerech —
tigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene verga—
dering, binnen vier (4) weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek
tot bijeenroeping binnen veertien (14) dagen, nadat dit door het bestuur werd ont-
vangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot bijeenroeping —
kunnen overgaan door het zenden van een schriftelijke aankondiging aan alle le
den.

Artike111,
1. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

Een lid kan — naast zijn eigen stem — vijf volmachten uitbrengen.
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aanne—

men van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van —
de voorzitter. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

3. Over alle voorstellen wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte gel —
dige stemmen, voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven. Bij
staking van stemmen is het voorstel verworpen. Bij stemming over personen is hij
gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft —
verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede
stemming gehouden tussen die personen, die het grootste aantal der uitgebrachte
stemmen hebben verkregen bij de eerste stemming en is hij/zij gekozen, die bij de
tweede stemming de meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd. Staken de
stemmen na de tweede stemming opnieuw, dan beslist het lot.

4. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit geno—
men is, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel -
de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de
meerderheid der vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk
of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door de
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. —

5. Waar de statuten geen uitsluitsel geven is de wet van toepassing.
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Artike112,
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ont

stentenis wijzen de overige bestuursleden één hunner als voorzitter der vergade
ring aan.

2. Van het ter vergadering behandelde worden door de secretaris of, indien deze niet
ter vergadering aanwezig is, door een door de voorzitter aangewezen bestuurslid —
der vereniging, notulen opgemaakt.

STATUTENWDZIGING
Artike113,
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan —

door een besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van
tenminste twee/derde (2/3e) van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

2. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen indien:
a. bij oproeping tot de algemene vergadering medegedeeld wordt dat een voorstel —

tot statutenwijziging aan de orde komt;
b. de tekst van de voorgestelde wijzigingen in de vergaderstukken is opgenomen dan

wel in het verenigingscontactorgaan is gepubliceerd of op andere wijze ter kennis -
van de leden is gebracht.

3. Tussen de datum van oproeping en de datum van de betrokken vergadering dient
een termijn van tenminste veertien dagen te liggen.

4. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële
akte is opgemaakt. Het bestuur is bevoegd die akte te doen verlijden en te onder —
tekenen.

5. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een exemplaar
van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van
de kamer van koophandel binnen welk gebied de vereniging zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artike114,
1. Ontbinding van de vereniging geschiedt door een daartoe strekkend besluit van de

algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde
van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, in een algemene vergadering, waar -
in tenminste drie/vierde (3/4e) van de stemgerechtigde leden aanwezig of verte
genwoordigd is.

2. Bij gebreke van het quorum als bedoeld in lid 1 kan in een tweede algemene ver —
gadering, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3e) van het aan-
tal uitgebrachte stemmen tot ontbinding van de vereniging worden besloten, ook -
indien in de tweede algemene vergadering — welke bijeen moet worden geroepen -
tenminste acht en ten hoogte dertig dagen na afloop van de eerste vergadering — -
het quorum-, als bedoeld in lid 1, niet aanwezig of vertegenwoordigd is.

3. Bij de oproeping tot de in lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet —
worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld, de vereniging te
ontbinden.

4. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.

5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergade -
ring te bepalen doeleinden, als zoveel mogelijk overeenkomend met het doel der —



vereniging.
6. 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 en reglementen —
voor zover mogelijk van kracht.
Nadat het besluit tot ontbinding is genomen moeten in stukken en aankondigingen
die van de vereniging uitgaan aan haar naam worden toegevoegd de woorden "In
Liquidatie".

7. De algemene vergadering wijst een lid aan dat de boeken en bescheiden der ver —
eniging gedurende zeven jaren bewaart.
De naam van deze bewaarder wordt ingeschreven in het handelsregister van de —
kamer van koophandel.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 15.
1. De algemene vergadering kan bij "Huishoudelijk reglement van de vereniging" na —

dere regels geven omtrent zodanige onderwerpen als zij zal verkiezen, doch het —
huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, die in strijd zijn met
de bepalingen van de Wet of van deze statuten.

2. Wijziging van het "Huishoudelijk reglement van de vereniging" geschiedt bij besluit
van de algemene vergadering op voorstel van het bestuur.

Deze akte is verleden te Diemen op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld. —
De verschenen personen zijn mij, notaris bekend en de identiteit van de bij deze akte —
betrokken verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor ge—
melde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. De zakelijke inhoud van de akte -
is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op vol -
ledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een concept-
akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en —
met de inhoud in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de —
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.

(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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