
Statuten 
 
Op drie en twintig mei tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Bernardus Eelke van den Berg, 
notaris met plaats van vestiging de gemeente De Bilt, in tegenwoordigheid van na te noemen getui-
gen: 
1. de heer Theodorus Leonard VAN SOEST (houder van een paspoort met het nummer: 

NH2057462, afgegeven door de gemeente Utrecht, geldig tot zeven oktober tweeduizend negen), 
wonende te 3561 JP Utrecht, Keggedreef 13, geboren te Venlo op een en dertig oktober negen-
tienhonderd acht en vijftig en ongehuwd en niet geregistreerd als partner; 

2. de heer Arie NOORDERMEER (houder van een paspoort met het nummer: NG0561223, afgege-
ven door de gemeente Utrecht, geldig tot dertien april tweeduizend negen), wonende te 3554 VR 
Utrecht, Rochus Meeuwiszstraat 9, geboren te Rotterdam op acht en twintig juli negentien een en 
zestig en gehuwd; 

te dezen handelend in hun hoedanigheid van voorzitter en secretaris van het bestuur van de te 
Utrecht gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: "UTRECHTS KLOKKENLUIDERS 
GILDE", kantoorhoudende te 3514 BW Utrecht, Hopakker 18, ingeschreven in het handelsregister 
gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken onder nummer 
40480738 en ten deze als zodanig die vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende. 
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden aan mij, notaris, als volgt: 
De statuten van de vereniging werden vastgesteld bij akte van oprichting op negen maart negentien-
honderd zeven en tachtig voor W.M. van Grafhorst, destijds notaris met plaats van vestiging de ge-
meente Utrecht, verleden. 
In de op achttien april tweeduizend zes gehouden algemene vergadering is besloten tot algehele wij-
ziging van de statuten. Van het verhandelde in die vergadering blijkt uit een aan deze akte gehecht 
afschrift van de notulen. 
Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, bij deze de 
statuten van gemelde vereniging geheel opnieuw vast te stellen als volgt: 

 
Naam 
 

Artikel 1 
De vereniging draagt de naam: "Utrechts Klokkenluiders Gilde". 
 

Zetel 
 

Artikel 2 
De zetel van de vereniging is te Utrecht. 
 

Doel 
 

Artikel 3 
Het doel van de vereniging is: 
a. het met de hand luiden van klokken van onder andere onder het beheer van de gemeente Utrecht 

staande torens; 
b. het bevorderen van beieren en wisselluiden; 
c. het geven van meer bekendheid aan alles wat met klokken en het luiden daarvan te maken heeft. 
 

Middelen om het doel te bereiken 
 

Artikel 4 
De vereniging probeert haar doel te bereiken onder meer door: 
a. het met de hand laten luiden van klokken op de door de desbetreffende torenbeheerder vastgestel-

de tijden; in de eerste plaats op de Domtoren, maar zo mogelijk ook op andere torens in overleg 
met kerkelijke en gemeentelijke instanties; 

b. het organiseren en uitvoeren van activiteiten die met het doel verband houden; 
c. het adviseren van of het samenwerken met anderen die hetzelfde of een verwant doel nastreven. 
 

Geldmiddelen van de vereniging 
 

Artikel 5 
1. Het vermogen van de vereniging wordt gevormd door: 
 a. het bij de oprichting tot verwezenlijking van het doel van de vereniging afgezonderde kapitaal; 
 b. de contributies van de leden; 



 c. de inkomsten uit haar vermogen; 
 d. subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten; 
 e. bijdragen van sponsors en opbrengsten van door de vereniging georganiseerde acties en eve-

nementen; 
 f. alle andere verkrijgingen en baten; 
2. Nalatenschappen mogen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 
 

Verenigingsjaar 
 

Artikel 6 
Het boekjaar van de vereniging (verenigingsjaar) is gelijk aan het kalenderjaar. 
 

Leden 
 

Artikel 7 
1. De vereniging kent actieve leden, belangstellende leden en ereleden. Waar in deze statuten of in 

krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden 
worden daaronder zowel actieve en belangstellende als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk 
anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld. 

2. Actieve leden zijn natuurlijke personen die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en als 
zodanig door het bestuur tot de vereniging zijn toegelaten. 

 Zij dienen het klokluiden – in welke mate dan ook – actief te beoefenen en/of zich anderszins actief 
met luidklokken of andere activiteiten van de vereniging bezig te houden. 

3. Belangstellende leden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich als lid bij het bestuur 
hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. 

 Zij dienen – evenals de actieve leden – de doelstellingen van de vereniging te onderschrijven, maar 
hoeven niet te voldoen aan de voor actieve leden gestelde vereisten. 

4. Ereleden zijn zij die, op voordracht van het bestuur, op grond van bijzondere verdiensten voor de 
vereniging, als zodanig door de Algemene Vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben 
aanvaard. 

5. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating als 
actief of belangstellend lid van de vereniging besluiten. 

6. De vereisten casu quo kwalificaties waaraan actieve leden dienen te voldoen kunnen nader bij re-
glement worden bepaald. 

7. Het lidmaatschap is persoonlijk en is mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang. 
 

Contributie 
 

Artikel 8 
1. De leden, behalve de ereleden, moeten een jaarlijkse contributie betalen, welke door de Algemene 

Vergadering wordt vastgesteld. 
2. De contributie is verschuldigd bij de aanvang van het verenigingsjaar; bij het eindigen van het lid-

maatschap gedurende het verenigingsjaar vindt geen restitutie van de contributie plaats. 
 

 
Einde van het lidmaatschap 
 

Artikel 9 
1. Het lidmaatschap eindigt door: 

a. overlijden van het lid of door liquidatie als het belangstellende lid een rechtspersoon is; 
b. opzegging door het lid; 
c. opzegging namens de vereniging; 
d. ontzetting. 

2. De opzegging van het lidmaatschap door een lid moet ten minste vier weken voor het einde van het 
verenigingsjaar schriftelijk geschieden bij de secretaris van het bestuur. 

3. De opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur; deze op-
zegging kan plaatsvinden wanneer het lid zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt 
of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden dat zij het lidmaatschap laat 
voortduren. 

4. Opzegging van het lidmaatschap geschiedt in alle gevallen tegen het einde van het verenigingsjaar. 
5. Ontzetting uit het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur en is alleen mo-

gelijk wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt 
of wanneer het lid de vereniging op ernstige wijze benadeelt. 



6. De opzegging namens de vereniging en de ontzetting moeten het desbetreffende lid binnen tien 
dagen nadat het besluit is genomen, door het bestuur schriftelijk en met redenen omkleed meege-
deeld worden. 

7. Tegen het besluit van het bestuur tot ontzetting uit het lidmaatschap kan het desbetreffende lid 
binnen een maand na dat besluit bij de Algemene Vergadering in beroep komen. 

8. De Algemene Vergadering kan slechts tot de ontzetting besluiten door een daartoe strekkend be-
sluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stem-
men. 

 Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 
9. Een lid, wiens lidmaatschap door het bestuur is opgezegd of uit het lidmaatschap is ontzet, kan zijn 

lidmaatschapsrechten niet meer uitoefenen. 
 

Schorsing 
 

Artikel 10 
1. Het bestuur is bevoegd een lid voor een periode van ten hoogste drie maanden te schorsen. 
2. Zolang zijn schorsing duurt, kan het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen, maar moet het 

wel zijn verplichtingen jegens de vereniging blijven nakomen. 
3. Gedurende zijn schorsing kan het lid tegen het desbetreffende bestuursbesluit bij de Algemene 

Vergadering in beroep komen. 
 

Bestuur 
 

Artikel 11 
1. De vereniging heeft een bestuur dat bestaat uit ten minste vijf leden; maar ook als het aantal be-

stuursleden minder dan vijf bedraagt blijft het bestuur bevoegd; het bestuur is in dat geval wel ver-
plicht binnen vier weken nadat het aantal bestuursleden beneden het aantal van vijf is gedaald, een 
Algemene Vergadering bijeen te roepen om in de vacature te voorzien. 

2. De bestuursleden worden op voorstel van het bestuur door de Algemene Vergadering uit de leden 
van de vereniging benoemd; voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen, 
de verschillende bestuursfuncties zijn niet in een persoon verenigbaar. De functies van de overige 
bestuursleden worden door het bestuur zelf bepaald. 

3. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. 
4. Leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 

vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
5. Ten minste vijf leden van de vereniging tezamen kunnen een kandidaat voor het bestuurslidmaat-

schap stellen; dit dient schriftelijk en vóór de vergadering te geschieden. 
6. Voorzitter, secretaris en penningmeester moeten meerderjarig zijn. 
7. Het bestuur neemt zijn besluiten met gewone meerderheid van stemmen; bij staken van stemmen 

beslist de voorzitter. 
8. Bestuursleden kunnen door de Algemene Vergadering worden geschorst of ontslagen. 
9. Een bestuurslid wordt voor een periode van twee jaar benoemd; de leden van het bestuur zijn ter-

stond herkiesbaar. 
 

Beperking van de bestuursmacht 
 

Artikel 12 
Het bestuur is niet bevoegd zonder besluit van de Algemene Vergadering transacties aan te gaan die 
de vereniging binden en een groter financieel belang hebben dan het bedrag dat in het voorafgaande 
boekjaar aan contributie-inkomsten is ontvangen. 
 
 

Vertegenwoordigingsbevoegdheid 
 

Artikel 13 
De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee bestuursleden tezamen, waar-
van er een de voorzitter, de secretaris of de penningmeester moet zijn. 
 

Algemene vergadering 
 

Artikel 14 
1. Het bestuur roept de leden tot een Algemene Vergadering bijeen, zo vaak het dit wenselijk vindt, 

maar ten minste eenmaal per jaar. 
2. De jaarlijkse Algemene Vergadering moet voor één mei gehouden worden. 



3. De oproeping voor elke vergadering moet ten minste zeven dagen voor de vergadering schriftelijk 
geschieden, met toezending van de agenda van de vergadering. 

4 Ieder lid heeft het recht op een vergadering agendapunten aan de orde te doen stellen; dit moet 
gebeuren door schriftelijke opgave van die onderwerpen aan de secretaris ten minste veertien da-
gen voor de vergadering. 

5. Op de in lid 2 bedoelde vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet het, onder over-
legging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen vereni-
gingsjaar gevoerde bestuur. 

6. De voorzitter en de secretaris van het bestuur treden tevens als voorzitter en secretaris van de 
Algemene Vergadering op. 

7. Op schriftelijk, met redenen omkleed verzoek van ten minste één twintigste gedeelte van het aantal 
leden, is het bestuur verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen op een termijn van niet 
langer dan een en twintig dagen; indien aan dat verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt 
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de in lid 3 van dit artikel be-
doelde wijze of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel 
gelezen dagblad; zonodig voorziet de vergadering dan zelf in haar leiding en in het notuleren van 
het verloop van die vergadering. 

8. Alleen leden hebben toegang tot de vergadering, tenzij de Algemene Vergadering met gewone 
meerderheid van de stemmen besluit bepaalde personen die geen lid zijn, tot de vergadering toe te 
laten. 

 

Stemming tijdens de Algemene Vergadering 
 

Artikel 15 
1. Alle leden zijn in de Algemene Vergadering stemgerechtigd en hebben ieder één stem. 
2. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschre-

ven, worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
3. Alle stemmingen over personen moeten schriftelijk plaatsvinden. 
4. Bij staken van de stemmen over personen beslist het bestuur. 
5. Indien bij een verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een meerderheid is ver-

kregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo no-
dig na herstemming. 

6. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij het bestuur of de vergadering tot schriftelijke 
stemming besluit. 

7. Bij staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. 
8. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 
9. Een lid kan door middel van een schriftelijke volmacht een ander lid machtigen zijn stem uit te 

brengen; een lid kan slechts als gemachtigde van één ander lid handelen. 
 

Commissies en werkgroepen 
 

Artikel 16 
1. De Algemene Vergadering en/of bestuur zijn bevoegd commissies en/of werkgroepen in te stellen. 
2. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks een commissie van twee leden, die geen bestuurslid 

mogen zijn, om de rekening en verantwoording van het bestuur te onderzoeken; deze kascommis-
sie brengt aan de Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen. 

 

Statutenwijziging en ontbinding van de vereniging 
 

Artikel 17 
1. De statuten van de vereniging kunnen gewijzigd worden en de vereniging kan ontbonden worden 

op grond van een besluit van een daartoe bijeengeroepen Algemene Vergadering. Het besluit dient 
genomen te worden met een meerderheid van ten minste twee derde gedeelte van het aantal gel-
dig uitgebrachte stemmen. 

2. Het voorstel tot statutenwijziging of ontbinding moet de leden aan hun adres ten minste veertien 
dagen vóór de Algemene Vergadering schriftelijk meegedeeld worden. 

3. De voorgestelde statutenwijziging moet ten minste veertien dagen voor de Algemene Vergadering 
de leden worden toegezonden. 

4. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledig 
doorlopende tekst van de statuten zoals die na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van 
het handelsregister waar de vereniging is ingeschreven. 



5. Als vereffenaars van de vereniging treden de leden van het bestuur op, tenzij de Algemene Verga-
dering anderen daartoe heeft aangewezen. 

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 zoveel mogelijk van 
kracht. 

 In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toe-
gevoegd de woorden "in liquidatie". 

7. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffe-
naar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave 
aan het in lid 4 van dit artikel vermeld register. 

8. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven 
jaar na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is 
aangewezen. 

 

Liquidatiesaldo 
 

Artikel 18 
Na ontbinding van de vereniging worden de activa en passiva vereffend en wordt aan een eventueel 
batig saldo een door de Algemene Vergadering te bepalen bestemming gegeven, die zoveel mogelijk 
in overeenstemming is met de doelstelling van de vereniging, dan wel worden overgedragen aan een 
door de Inspecteur van de Registratie en Successie erkende algemeen nut beogende instelling. 
 

Reglementen 
 

Artikel 19 
1. De Algemene Vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwer-

pen worden geregeld waarin door de statuten niet of niet volledig wordt voorzien. 
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten. 
 

Slot 
 

WAARVAN AKTE, verleden in de Ontvangstkamer van de Domtoren te Utrecht, op de datum in het 
hoofd van deze akte vermeld, in tegenwoordigheid van: 
1. de heer Sjoerd van Geuns (houder van identiteitskaart met het nummer: IB3870410, afgegeven 

door de gemeente Nieuwegein, geldig tot twaalf mei tweeduizend acht), medeoprichter en erelid 
van de vereniging, wonende te 3438 XD Nieuwegein, Rossinihof 1, geboren te Apeldoorn op een 
en twintig januari negentienhonderd zestig en ongehuwd en niet geregistreerd als partner; 

2. de heer mr. Harm Albert Teijen (houder van rijbewijs met het nummer: 3306829353, afgegeven 
door de gemeente De Bilt, geldig tot vier en twintig juli tweeduizend acht), oud-notaris, wonende te 
3721 AG Bilthoven, Soestdijkseweg Zuid 114, geboren te Groningen op vier en twintig juli negen-
tienhonderd acht en dertig, ongehuwd en niet geregistreerd als partner. 

De bij deze akte verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte 
verschenen personen is aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten 
vastgesteld. De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen en getuigen opgegeven 
en toegelicht. 
De verschenen personen hebben verklaard vóór het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, 
van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. 
Deze akte is volledig voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen per-
sonen, daarna door de getuigen en vervolgens door mij, notaris, om zeventien uur en zestien minuten. 
 
 
(Volgt ondertekening) 


