
 

204552.01 FRE - 1 - 

2004a4552 
 

STATUTEN 
EINDHOVENSE ORATORIUM VERENIGING (E.O.V.) 

 
 
Heden, drie juni twee duizend en vier, ______________________________________  
verschenen voor mij, Mr René Henri van Eldik, kandidaat- notaris, wonende te Wijchen, ___  
hierna te noemen: notaris, ten deze handelend als plaatsvervanger van Mr Tsjeard Fokke __  
Fokkema, notaris te Nuenen, Gerwen en Nederwetten: __________________________  
1. de heer Bastiaan SMOUTER, geboren te Rotterdam op negentien november _______  

negentienhonderd zevenenvijftig, wonende Molvense Erven 19 te 5672 HH Nuenen _  
(Nationaal paspoort nummer: M20135665, uitgegeven te Nuenen op vier juli ______  
tweeduizend een), gehuwd in wettelijke gemeenschap van goederen met mevrouw _  
Marianne Oprel, ________________________________________________  
ten deze handelend als voorzitter van de vereniging “Eindhovense Oratorium ______  
Vereniging”, gevestigd te Eindhoven, feitelijk gevestigd Odysseuslaan 79, 5631 JL ___  
Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van koophandel en ___  
fabrieken voor Oost-Brabant in dossiernummer 40235056, ___________________  
hierna te noemen: de vereniging; _____________________________________  

2. mevrouw Adriana Eva VEENEMAN, geboren te Rotterdam op acht maart _________  
negentienhonderd achtenvijftig, wonende Odysseuslaan 79 te 5631 JL Eindhoven ___  
(Nationaal paspoort nummer: M05822403, uitgegeven te Eindhoven op negen juni __  
tweeduizend), gehuwd, ___________________________________________  
ten deze handelend als secretaris van de vereniging. _______________________  

De comparanten verklaarden: ___________________________________________  
INLEIDING _________________________________________________________  
De vereniging is opgericht op een april negentienhonderd zeven en veertig (01-04-1947). De  
statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd op achttien januari negentienhonderd __  
een en negentig (18-01-1991). Bij besluit van de algemene ledenvergadering van de ______  
vereniging van zeven en twintig april tweeduizend vier (27-04-2004) is besloten de statuten  
van de vereniging te wijzigen. Een uittreksel uit de notulen van die vergadering wordt aan _  
deze akte gehecht. De statuten luiden zoals hierna omschreven. ____________________  
STATUTEN _________________________________________________________  
Naam ____________________________________________________________  
Artikel 1 __________________________________________________________  
De vereniging draagt de naam: EINDHOVENSE ORATORIUM VERENIGING. ____________  
Zetel _____________________________________________________________  
Artikel 2 ___________________________________________________________  
Zij heeft haar zetel in de gemeente Eindhoven. ________________________________  
Doel _____________________________________________________________  
Artikel 3 ___________________________________________________________  
1. De vereniging heeft ten doel: het uitvoeren van oratoria en daar mee verwante andere  
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vocale werken. _________________________________________________  
2. Zij tracht dit doel te bereiken door: ___________________________________  

a. het houden van repetities; ________________________________________  
b. het geven van concerten; ________________________________________  
c. alle andere wettige middelen, welke tot het doel kunnen leiden. _____________  

Duur _____________________________________________________________  
Artikel 4 ___________________________________________________________  
1. De vereniging werd oorspronkelijk opgericht op een april negentienhonderd_______  

zevenenveertig onder de naam: Eindhovense Christelijke Oratorium Vereniging. ____  
2. Te rekenen vanaf vierentwintig april negentienhonderd negentig is de vereniging ___  

aangegaan voor onbepaalde tijd. _____________________________________  
3. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. _______________________  
Lidmaatschap _______________________________________________________  
Artikel 5 ___________________________________________________________  
1. De vereniging kent: ______________________________________________  

gewone leden, en ereleden; ________________________________________  
tenzij anders vermeld worden in deze statuten onder leden steeds de gewone leden _  
verstaan. _____________________________________________________  

2. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die de zestien-jarige leeftijd hebben bereikt, _  
om toetreding hebben verzocht, instemmen met het doel der vereniging en op _____  
muzikale gaven door de dirigent zijn onderzocht. __________________________  
Het bestuur beslist over de toelating als lid, doch van dit besluit staat beroep open op  
de algemene ledenvergadering. ______________________________________  

3. Ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt  
en, op voordracht van het bestuur, door de algemene vergadering als zodanig zijn ___  
benoemd. _____________________________________________________  

4. Ereleden hebben toegang tot de repetities en vergaderingen der vereniging en gratis  
toegang tot de concerten. Zij hebben als zodanig geen stemrecht. ______________  

5. Het bestuur houdt een leden-register aan, waarin de leden worden ingeschreven. Dit  
register wordt door het bestuur regelmatig bijgehouden. ____________________  

Einde lidmaatschap ___________________________________________________  
Artikel 6 ___________________________________________________________  
1 Het lidmaatschap eindigt: __________________________________________  
 a. door opzegging aan het bestuur der vereniging, in welk geval het lidmaatschap  

eindigt op de laatste dag van de lopende maand. De opzegging dient schriftelijk  
te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand; _____  

 b. door overlijden; ____________________________________________  
 c. door opzegging krachtens besluit van het bestuur, tegen de laatste dag van de _  

lopende maand, wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten  
aan het lidmaatschap gesteld, alsook wanneer redelijkerwijze van de vereniging  
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; ___________  

 d. door ontzetting (royement), uitgesproken door het bestuur. Deze kan _______  
plaatshebben bij wanbetaling of wanneer een lid anderszins in strijd met de __  
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statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op _  
onredelijke wijze benadeelt. ____________________________________  

2. Tegen de opzegging of de ontzetting als bedoeld in het vorige lid van dit artikel sub c _  
en d staat beroep open bij de algemene ledenvergadering, die de opzegging of _____  
ontzetting ongedaan kan maken. _____________________________________  

3. Beëindiging van het lidmaatschap ontslaat het lid niet van de verplichting tot betaling  
van achterstallige contributie en teruggave van alle muziek welke hem door de _____  
vereniging slechts in bruikleen werd gegeven. ____________________________  

Geldmiddelen _______________________________________________________  
Artikel 7 ___________________________________________________________  
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit: _________________________________  
1. contributies en bijdragen van de leden en/of begunstigers; ___________________  
2. entreegelden; __________________________________________________  
3. schenkingen, erfstellingen, subsidies en andere baten. ______________________  
Contributies ________________________________________________________  
Artikel 8 ___________________________________________________________  
1. Ieder lid betaalt een contributie, welke door de algemene ledenvergadering of bij ___  

afzonderlijk (huishoudelijk) reglement wordt vastgesteld. ____________________  
2. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie. ________________________________  
Bestuur ___________________________________________________________  
Artikel 9 ___________________________________________________________  
1. Het bestuur der vereniging bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie en ____  

maximaal negen personen. _________________________________________  
2. De bestuursleden worden voor een in het huishoudelijk reglement bepaalde termijn _  

gekozen uit de leden der vereniging in de jaarlijkse algemene ledenvergadering. ____  
3. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen.Het ____  

bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en penningmeester aan. Het kan voor elk  
hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. __________________________  

4. Elk lid van het bestuur kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering van zijn _  
functie worden ontheven. Het besluit tot ontheffing wordt genomen in een algemene  
ledenvergadering waarin tenminste het in artikel 18 vereiste quorum aanwezig is met  
de in dat artikel gestelde versterkte meerderheid. _________________________  
Indien het vereiste quorum niet aanwezig is wordt een nieuwe vergadering gehouden  
op dezelfde wijze als in dat artikel bepaald, waarin op dezelfde wijze rechtsgeldig kan  
worden besloten tot de ontheffing. ___________________________________  

5. Het bestuur is, behoudens het overige in de statuten bepaalde, belast met het _____  
besturen van de vereniging en de uitvoering van door de algemene ledenvergadering  
genomen besluiten. ______________________________________________  

6. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, ________  
vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten  
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede schuldenaar verbindt, zich voor  
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde __  
verbindt, alles na verkregen goedkeuring van de algemene ledenvergadering. ______  
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Vertegenwoordiging __________________________________________________  
Artikel 10 __________________________________________________________  
Twee bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd de vereniging in en buiten rechte te _______  
vertegenwoordigen. __________________________________________________  
Dirigent ___________________________________________________________  
Artikel 11 __________________________________________________________  
De repetities en concerten staan onder leiding van de dirigent. _____________________  
Jaarverslag, Rekening en Verantwoording ___________________________________  
Artikel 12 __________________________________________________________  
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige _____  

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen ___  
kunnen worden gekend. ___________________________________________  

2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van  
het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene _____  
vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een ___  
staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen ___  
boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en _  
verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. _______________________  

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste  
twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie _____  
onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de ______  
algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. _____________________  

Algemene Ledenvergadering ____________________________________________  
Artikel 13 __________________________________________________________  
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet  

door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. __________________  
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene  

vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer  
aan de orde: ___________________________________________________  

 a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in het vorige artikel  
met het verslag van de aldaar benoemde commissie;___________________  

 b. het jaarverslag en de rekening en verantwoording van de eventueel ingestelde  
afzonderlijke commissies met een verslag van de bij het vorige lid bedoelde ___  
kascommissie; _____________________________________________  

 c. de benoeming van de in het vorige artikel genoemde commissie voor het ____  
volgende verenigingsjaar; ______________________________________  

 d. het vormen van al of niet permanente commissies met benoeming van leden__  
daarin; ___________________________________________________  

 e. voorziening in eventuele vacatures; _______________________________  
 f. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de  

vergadering. _______________________________________________  
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit _____  

wenselijk oordeelt. _______________________________________________  
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4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden _  
als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot  
het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan _  
vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,  
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping ________  
overeenkomstig het huishoudelijk reglement of op de wijze als in de wet is bepaald. _  

Toegang en stemrecht _________________________________________________  
Artikel 14 __________________________________________________________  
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en alle ___  

ereleden. Geen toegang hebben geschorste leden. _________________________  
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene ___  

vergadering. ___________________________________________________  
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. _______________  
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. __  
Voorzitterschap, notulen _______________________________________________  
Artikel 15 __________________________________________________________  
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn  

plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der  
andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op  
deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin __  
zelve. ________________________________________________________  

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door  
de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en  
de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen _  
kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. ________  
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden __  
gebracht. _____________________________________________________  

Besluitvorming van de Algemene Ledenvergadering ____________________________  
Artikel 16 __________________________________________________________  
1 Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de ___  

vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van  
een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd __  
voorstel. ______________________________________________________  

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel  
de juistheid daarvan betwist, dan 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 deze ____  
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ___  

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de __  
algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte ___  
stemmen. _____________________________________________________  

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _______________  
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft ___  
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verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende overdracht, een  
tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. _________________  
Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden _____  
herstemmingen plaats, op de wijze als door de algemene ledenvergadering is te ____  
bepalen. ______________________________________________________  
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie  
van beiden is gekozen. ____________________________________________  

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet-rakende verkiezing van personen, _  
dan is het verworpen. _____________________________________________  

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke ______  
stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming _____  
verlangt. ______________________________________________________  
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij  
acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. __  

8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering ____  
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een  
besluit van de algemene vergadering. __________________________________  

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, __  
kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent _  
alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging  
of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de____  
voorgeschreven wijze geschied of enig ander voorschrift omtrent het oproepen en __  
houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht  
genomen. _____________________________________________________  

Bijeenroeping Algemene Vergadering ______________________________________  
Artikel 17 __________________________________________________________  
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. __________  

De oproeping geschiedt schriftelijk. ___________________________________  
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het  

bepaalde in het volgende artikel. _____________________________________  
Statutenwijziging en ontbinding __________________________________________  
Artikel 18 __________________________________________________________  
1. Besluiten tot wijziging van de statuten en ontbinding van de vereniging kunnen te ___  

allen tijde worden genomen in een algemene ledenvergadering, waarin tenminste de  
helft van het aantal leden van de vereniging vertegenwoordigd is, met een ________  
meerderheid van stemmen van tenminste drie/vierde van de in die vergadering geldig  
uitgebrachte stemmen. ____________________________________________  
Wanneer in die vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt tegen __  
een datum, niet meer dan vier weken later, een tweede ledenvergadering ________  
uitgeschreven, waar vorenbedoeld besluit, ongeacht het aantal opgekomen leden, kan  
worden genomen met een meerderheid van drie/vierde van de geldig uitgebrachte __  
stemmen. _____________________________________________________  

2. De vereffening van de zaken van de overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbonden __  
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vereniging geschiedt door het bestuur, met inachtneming van de alsdan geldende ___  
wettelijke bepalingen, terwijl aan een eventueel batig saldo door de algemene _____  
ledenvergadering een bestemming ten behoeve van een instelling van liefdadigheid _  
zal worden gegeven. ______________________________________________  

Reglementen _______________________________________________________  
Artikel 19 __________________________________________________________  
De artikelen van de statuten kunnen nader worden uitgewerkt in een huishoudelijk ______  
reglement en afzonderlijke reglementen, welke door de algemene ledenvergadering worden  
vastgesteld. ________________________________________________________  
Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten, welke strijdig zijn met de statuten van  
de _______________________________________________________________  
vereniging en/of de wet. _______________________________________________  
Slotbepaling ________________________________________________________  
Artikel 20 __________________________________________________________  
In alle gevallen waarin de statuten, het reglement of de wet niet voorzien, beslist het _____  
bestuur, met dien verstande, dat beroep openstaat bij de algemene ledenvergadering. ____  
Woonplaatskeuze ____________________________________________________  
Voor de tenuitvoerlegging van deze akte verklaarden comparanten woonplaats te kiezen ten  
kantore van de bewaarder van deze akte. ___________________________________  
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De wettelijk verplichte identificatie heeft volgens  
voorschrift plaatsgehad. _______________________________________________  
WAARVAN AKTE is verleden te Nuenen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na  
zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschenen personen  
hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op ____  
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. ______________________________  
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, __  
notaris, ondertekend: _________________________________________________  

(volgen handtekeningen) 
 

VOOR AFSCHRIFT 
23 oktober 2019 

 

 


