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STATUTEN:
DEFINITIES

Artikel I
In de statuten wordt verstaan onder:

a. Verenigde Senioren Partij: de vereniging; hierna ook te noemen: de partij;
b. de algemene ledenvergadering (ALV): het hoogste gezagsorgaan van de partij waarin

zitting hebben de leden;
c. het bestuur: de door de ALV daartoe verkozen leden van de partij;
d. commissie van beroep: het orgaan van de partij belast met het beoordelen van geschillen

tussen de leden en besturen, alsmede het doen van bindende uitspraken.
De gekozen leden van de commissie van beroep mogen geen bestuurlijke functies
binnen de partij bekleden;

e. kascontrolecommissie: de commissie voor onderzoek van de rekening en verantwoording
van het financieel beheer en beleid en de verslaglegging daarover aan de ALV;

f. afdelingen: de vereniging kent provinciale en (inter)-gemeentelijke afdelingen met een
eigen bestuur, waarvan taak, werkingsgebied en bevoegdheden worden geregeld in een
organisatiehoofdstuk binnen het huishoudelijk reglement.

NAAM, DUUR EN ZETEL
Artikel 2

1. De partij draagt de naam: Verenigde Senioren Partij.
2. Zij heeft haar zetel te Nieuwegein.

GRONDSLAG EN DOEL
Artikel 3

1. De partij heeft als grondslag de beginselverklaring, luidende:
 De partij is een onafhankelijke, democratische, politieke beweging, vrij van ideologische
 en dogmatische uitgangspunten.
 De partij stelt zich ten doel de behartiging van de belangen van alle senioren, te weten:
 de ouderen en de ouder wordende mens, op elk politiek en maatschappelijk niveau.
 Senioren voelen zich niet alleen verbonden door leeftijd, ervaring en gemeenschappelijk
 belang, doch ook door het verlangen kinderen en kleinkinderen een goede toekomst en
 leefbaar milieu te bieden. De partij wil de discriminatie naar leeftijd doorbreken en
 streeft ernaar dat de senioren zelf overeenkomstig hun aantal vertegenwoordigd zijn in
 parlement en andere vertegenwoordigende politieke lichamen. Zij wenst politieke
 verantwoordelijkheid voor senioren, zodat niet over hen maar met hen wordt beslist.
 De partij wil op komen voor een gemeenschap geïnspireerd door normen en waarden,
 waarin mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar. Met respect voor de mens, de
 fauna, de flora en het milieu. De partij staat een beleid voor, gebaseerd op sociale
 rechtvaardigheid en wederzijdse verantwoordelijkheid, een beleid gericht op
 ontplooiingsmogelijkheden.
 De partij:
 - kiest voor een overheid, die mensen op hun gemeenschapsplicht wijst;
 - wijst een individualistische, materialistische denkwereld, waarin waarden relatief zijn,
   af;
 - ziet het als haar taak maatschappelijke onrechtvaardigheid te bestrijden;
 - kiest voor een klimaat waarin het welzijn van de mens niet ondergeschikt wordt
   gemaakt aan de markteconomie;
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 -  stelt het welzijn van de mens centraal.
2. De partij tracht haar doel te bereiken door het voeren van een actieve politieke

benadering van alle maatschappelijke problemen, die zij tot een goede verantwoorde
oplossing wenst te brengen.
De partij kan deelnemen aan de verkiezingen op landelijk, europees, provinciaal,
regionaal en gemeentelijk niveau en waterschappen. Daartoe zal zij uit haar midden
kandidaten benoemen voor zetelbezetting in vertegenwoordigende lichamen, instituties
en organisaties, die door de wetgever als zodanig zijn aangewezen of nog worden
aangewezen.

ORGANISATIE
Artikel 4

De organisatie van de vereniging, de wijze van kandidaatstelling van leden voor openbare
lichamen, alsmede andere huishoudelijke zaken worden geregeld bij huishoudelijk reglement.

LIDMAATSCHAP
Artikel 5

1. De leden van de partij zijn natuurlijke personen, die hebben ingestemd met de
doelstellingen van de vereniging en volgens de wet gerechtigd zijn hun stem uit te
brengen bij verkiezingen.

2. Het lidmaatschap wordt verkregen door inschrijving door of vanwege het bestuur en na
ontvangst van de verschuldigde contributie door de landelijke penningmeester van de
partij.

3. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Bij niet-toelating tot lid kan de ALV
alsnog tot toelating besluiten.

4. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn
opgenomen.

5. Elk lid is een jaarlijkse contributie aan de partij verschuldigd. De hoogte van de jaarlijkse
contributie wordt, op voorstel van het bestuur, op de ALV vastgesteld.

6. Leden hebben het recht zich beschikbaar te stellen voor alle functies in en namens de
partij. Zij zijn daarin benoembaar mits de contributie is voldaan.

7. Dubbelfuncties binnen de partij kunnen slechts in beperkte mate mogelijk zijn. Zij
behoeven echter in alle gevallen de goedkeuring van het bestuur.

DONATEURS
Artikel 6

Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die de partij financieel steunen. Tegenover de
donatie kan geen tegenprestatie of verplichting van de partij gevraagd of geëist worden.

EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 7

Het lidmaatschap eindigt:
1. door overlijden van het lid;
2. door schriftelijke opzegging door het lid, echter tenminste één maand voor het einde

van het boekjaar;
3. door opzegging door de partij. Opzegging kan geschieden wanneer een lid heeft

opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, bij deze statuten vastgesteld, te
voldoen. Eveneens wanneer hij zijn verplichting jegens de partij niet nakomt, alsmede
wanneer redelijkerwijs van de partij niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;

4. door ontzetting. Een ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken
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wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten
van de partij handelt, of de partij op onredelijke wijze benadeelt. Een ontzetting
geschiedt door het bestuur. Betrokkene wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk
van het besluit in kennis gesteld, onder opgave van redenen.

5.  Leden, die door de partij als lid zijn opgezegd en/of ontzet, hebben het recht binnen één
maand na ontvangst van de aangetekend gestuurde schriftelijke opzegging in beroep te
gaan bij de Commissie van beroep. De uitspraak van deze Commissie is voor alle
betrokkenen bindend.

6. Gedurende de beroepstermijn(en) en hangende het beroep is het lid geschorst.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar wordt beëindig, blijft de jaarlijkse

bijdrage voor het gehele boekjaar gehandhaafd.

INKOMSTEN
Artikel 8

De inkomsten van de partij kunnen bestaan uit:
a. De ledencontributies.

Het bestuur stelt jaarlijks aan de ALV ter goedkeuring voor de hoogte van de contributie
voor het komende boekjaar. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot betalen van de contributie te verlenen.

b.   Bijdragen van leden die een vertegenwoordigende functie bekleden, als gevolg van
de kandidaatstelling van het betreffende lid door de partij en die de partij daarmee
vertegenwoordigen.

c.   Vrijwillige bijdragen.
Elk door het bestuur goedgekeurde gemeentelijk, regionaal of provinciaal sturingsorgaan
is gemachtigd om aan de plaatselijke regionale of provinciale leden een vrijwillige
bijdrage te vragen.
Deze bijdragen komen ten goede aan het orgaan of in een specifiek daarvoor bestemd
fonds van dat orgaan. De overige vrijwillige bijdragen aan de vereniging.

d.   Donaties, schenkingen, legaten en nalatenschappen.
Deze komen ten goede aan het landelijk fonds.
Nalatenschappen kunnen uitstuitend worden aanvaard zonder bezwarende titel en onder
gebruikmaking van het voorrecht van boedelbeschrijving.

e.   Subsidies en andere legale inkomsten.
Deze zullen ten goede komen aan het doel waarvoor de subsidie en eventuele andere
legale inkomsten zijn verkregen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)
BEVOEGDHEDEN EN TAKEN

Artikel 9
1. De ALV is het hoogste gezagsorgaan binnen de partij.

Aan de ALV komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of statuten of
reglementen aan andere organen van de partij zijn opgedragen.

2. De ALV wordt gevormd door alle leden van de partij.
3. Ieder lid heeft één stem.

 Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
4. De leiding van de ALV berust bij de voorzitter van het bestuur of, bij haar/zijn

 afwezigheid, bij de vice-voorzitter. Is deze ook niet aanwezig dan wijst het bestuur een
 dagvoorzitter aan. Deze dagvoorzitter hoeft geen deel uit te maken van het bestuur, maar
 kan elk lid van de vereniging zijn.

5. a. In de ALV wordt beslist bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij het een wijziging
    van de statuten betreft.
b. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van
    een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen
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    besluit, voor zover gestemd wordt over een niet schriftelijk voorstel.
c. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het in voorgaand lid bedoeld oordeel de
    juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer een
    meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
    hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangd.
    Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
    stemming.

6. De ALV wordt door het bestuur bijeengeroepen. Het bestuur stelt de agenda vast en
bepaalt datum, plaats en tijdstip van de ALV, overeenkomstig het bepaalde in het
huishoudelijk reglement.

7. De ALV wordt gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. Elk kalenderjaar
wordt tenminste éénmaal een ALV vastgesteld, uiterlijk zesmaanden na afloop van het
boekjaar.

8. Het bestuur is verplicht een bijzondere ALV bijeen te roepen, indien tenminste tien
procent van de leden daartoe een schriftelijk verzoek indient. Een dergelijke bijzondere
ALV moet binnen twee weken na indiening van dit verzoek worden vastgesteld en de
bijzondere ALV zal daarna binnen een termijn van maximaal vier weken plaats vinden.
Indien aan het verzoek geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot
bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur, volgens de statuten, de ALV.
Indien dit niet mogelijk is, kan bijeenroeping ook plaats vinden via een advertentie in een
veel gelezen landelijk dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan de eerste of
tweede secretaris belasten met het opstellen van de notulen.

9. Geschorste en ontzette leden hebben geen toegang tot de ALV of bijzondere
 ledenvergaderingen.

10. De ALV bepaalt in hoofdlijnen het beleid en uitvoering van het bestuur. Tevens
 beoordeelt de ALV het optreden van de fracties van de Eerste en Tweede Kamer
 der Staten-Generaal en die van het Europees Parlement.

11. De ALV wijst de kandidaten aan voor de verkiezingen van de leden van de Eerste en
 Tweede Kamer der Staten-Generaal en van het Europees Parlement. De wijze waarop
 kandidaten worden gesteld wordt geregeld in of bij het kiesreglement.

12. De ALV is belast met de vaststelling van politieke programma’s van leden voor de
 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Provinciale Staten, Gemeenteraden en van het
 Europees Parlement.

13. De ALV stelt tevens vast de statuten en reglementen en de wijzigingen en aanvullingen
 daarop.

14. Aan de ALV wordt het jaarverslag ter goedkeuring aangeboden en de rekening en
 verantwoording van het gevoerde financiële beleid met het verslag van de
 kascontrolecommissie, eventueel begeleid door een accountantsverklaring, alsmede de
 begroting voor het volgende boekjaar.
 De leden van de kascontrolecommissie worden door de ALV benoemd.

BESLUITVORMING
Artikel 10

1. Voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen
met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. De wijze van
totstandkoming van besluiten wordt verder geregeld in het huishoudelijk reglement.

2. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,
heeft dezelfde kracht als een besluit van de ALV.

3. De ALV kan te allen tijde een besluit van het bestuur nietig verklaren.



HET BESTUUR
Artikel 11

1. Benoeming
a. Het bestuur bestaat uit zeven personen, daarvoor speciaal door de ALV gekozen
    en in functie benoemd, te weten: een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, tweede
    secretaris, penningmeester en twee adjuncts.
b. Indien het aantal bestuursleden beneden zeven is gedaald, blijft het bestuur
    bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een ALV bijeen te roepen,
    waarin de voorziening in de open plaatsen aan de orde komt.
c. Bij vacatures in het bestuur van de partij maakt het bestuur een voordracht op.
    Deze voordracht wordt bij de oproeping voor de ALV bekend gemaakt met de
    mededeling dat tegenkandidaten kunnen worden gesteld. Een tegenkandidaat
    behoeft de schriftelijke ondersteuning van vijf en twintig leden.
d. Over alle kandidaten wordt gestemd overeenkomstig de bepalingen van deze
    statuten en het huishoudelijk reglement.

2. Einde bestuurslidmaatschap
a. Elk lid van het bestuur, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te
    allen tijde door de ALV, onder opgave van redenen, worden ontslagen of
    geschorst.
    De wijze en gronden waarop dit geschiedt worden geregeld in het huishoudelijk
    reglement.
b. Elk lid van het bestuur treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af. De aftredende
    is eenmaal terstond herkiesbaar.
c. Het lidmaatschap eindigt voorts:
    - door het eindigen van het lidmaatschap van de partij;
    - door bedanken;
    - door het verlies van het vrije beheer over haar/zijn vermogen.

3. Bestuurstaak, bevoegdheden en vertegenwoordiging.
a. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met:

1. het leiden en besturen van de partij;
2. het bevorderen van de doelstelling van de partij en het toezien op de

naleving van de statuten en reglementen;
3. het ten uitvoerleggen van de besluiten van de ALV;
4. het activeren van de leden bij de politieke meningsvorming en de

coördinatie op landelijk niveau van werkzaamheden, beleid, politieke
stellingnamen en acties;

5. voorlichting, propaganda en ledenwerving;
6. het onderhouden van contacten met andere politieke groeperingen en

belangenorganisaties.
b. Het bestuur kan als middel van besluitvorming over een bepaald onderwerp een

ledenraadpleging uitschrijven overeenkomstig de in het huishoudelijk reglement
neergelegde regels.

c. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden
benoemd. Het bestuur kan een adviescommissie instellen, waarvan de leden
geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

d. Het bestuur is bevoegd, mits met goedkeuring van de ALV, te besluiten tot het
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de partij zich
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt
of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Op het ontbreken van de goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

e. Het bestuur behoeft eveneens de goedkeuring van de ALV voor besluiten tot:
1. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik en genot verkrijgen en geven

van onroerende zaken;
2. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de partij een bankkrediet



wordt verleend;
3. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van

gelden, waaronder begrepen het gebruikmaken van een aan de partij
verleend bankkrediet;

4. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
5. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale

procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire
maatregelen, die geen uitstel kunnen Iijden;

6. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van de goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep
worden gedaan.
De partij wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
1. hetzij door het bestuur;
2. hetzij door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur, waaronder de
    voorzitter, secretaris of penningmeester van het bestuur.

g. Het bestuur kan een afdelingsbestuur schorsen of ontslaan, doch slechts onder
 gelijktijdige benoeming van een voorlopig ander bestuur. Het betreffende bestuur moet de
 gelegenheid worden geboden zich, in een gemeenschappelijke vergadering met het
 bestuur, te verdedigen.
 Het betreffende afdelingsbestuur heeft het recht van beroep op de Algemene
 Ledenvergadering. Tot deze uitspraak blijft het betreffende afdelingsbestuur
 geschorst.
h. Voor zover de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet anders
 bepalen worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte
 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. Jaarverslag - rekening en verantwoording.
a.   Het boekjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december.
b.   Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de partij zodanige
      aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
      worden gekend.
c.   Het bestuur brengt op een ALV binnen zes maanden na afloop van het boekjaar,
      behoudens verlenging van deze termijn door de ALV, 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 beleid en de gang
      van zaken in de partij. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders;
      ontbreekt de ondertekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave
      van de redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan leder lid deze
      rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
d.   De ALV benoemt jaarlijks een kascontrolecommissie van tenminste twee
      personen, zijnde leden van de partij, die geen deel mogen uitmaken van het
      bestuur.
      De kascontrolecommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het
      bestuur en brengt aan de ALV verslag van haar bevindingen uit.
e.   De ALV bepaalt of de kascontrolecommissie bij het onderzoek zich moet laten
      bijstaan door een register-accountant.
      Het bestuur is verplicht aan de kascontrolecommissie alle door haar gewenste
 inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en
 inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
f. De last van de kascontrolecommissie kan te allen tijde door de ALV worden
 herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
g. Het bestuur is verplicht te bescheiden bedoeld onder b. en c. te bewaren
 gedurende de termijn daartoe door de wet bepaald.



SLOTBEPALINGEN
Artikel 12

1. Huishoudelijk Reglement
a. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en eventueel gewijzigd door de

ALV. Het bevat bepalingen ter uitvoering van en aanvulling op de statuten,
benevens reglementen houdende bepalingen tot de organisatie van de partij,
omtrent de benoeming van de kandidaten voor zetelbezetting in
volksvertegenwoordigende lichamen en instituties.

b. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten.

2. Statutenwijziging
a. In de statuten van de partij kan geen verandering worden gebracht dan door een

besluit van de ALV, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar
wijziging van de statuten zal worden voorgelegd.
De termijn tot oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste drie
weken.

b. Zij, die de oproeping tot de ALV ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter
inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld toegezonden aan alle
afdelings-, regionale en provinciale besturen.

c. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de
stemgerechtigde leden tegenwoordig is. Is niet twee/derde van de
stemgerechtigde leden tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken daarna een
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel,
zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal
tegenwoordige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

d. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte
is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is leder lid van het bestuur
bevoegd.

e. De bestuurders zijn verplicht ten kantore van het handelsregister neer te leggen:
- een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging;
- en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de

wijziging luiden.

3. Ontbinding
a. De partij kan worden ontbonden door een besluit van de ALV.

Het bepaalde in het voorgaande lid sub a, b en c is van overeenkomstige
toepassing.

b. De vereffening geschiedt door het bestuur.
c. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit

tot ontbinding lid waren. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere
bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

d. 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 toegevoegd de woorden “in liquidatie”.



e. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende
baten meer aanwezig zijn.

f. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten na de
vereffening worden bewaard gedurende de termijn daartoe door de wet gesteld.
Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.



AFSCHRIFT AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

van de vereniging

Algemene Senioren Partij

gevestigd te Nieuwegein

thans genaamd:

Verenigde Senioren Partij

akte d.d. 28 november 2001



Heden, acht en twintig november tweeduizend een, verscheen voor mij, Mr Joseph Charles
Chrétien Marie Receveur, notaris te Houten:
de heer Jonkheer Ronald Anton MEYER, geboren te Cheribon, Nederlands Indië op dertien
oktober negentienhonderd acht en twintig, in bezit van paspoort nummer N61 557873, afgegeven
te Nieuwegein op vier en twintig oktober negentienhonderd zeven en negentig, ongehuwd en niet
geregistreerd in de zin van het geregistreerd -partnerschap, wonende Graspieper 24, 3435 AH
Nieuwegein, ten deze handelende:

a. in zijn hoedanigheid van secretaris van de te Nieuwegein gevestigde en aan de
Waterhoenhof 17, 3582 DD Utrecht, kantoorhoudende vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid: Algemene Senioren Partij, ingeschreven in het
verenigingenregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30158259, en

b. als schriftelijk gevolmachtigde van de heer Johannes Petrus Maria BOS,
wonende Van Dobben de Bruijnstraat 5, 2411 AN Bodegraven, geboren te
Amsterdam op zeven december negentienhonderd dertig, gehuwd, houder van
rijbewijs nummer 3173529161, die zijn volmacht verstrekte in zijn hoedanigheid
van voorzitter van genoemde vereniging Algemene Senioren Partij.

INLEIDING
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:

1. Bij akte op vijftien juli negentienhonderd negen en negentig verleden voor
ondergetekende, notaris, werd de vereniging opgericht. Sedertdien werden de
statuten van de vereniging niet gewijzigd.

2. In de op zeventien februari tweeduizend een gehouden ledenvergadering van -de
vereniging is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 van de statuten
rechtsgeldig besloten een wijziging aan te brengen in de statuten van de vereniging.

3. Van gemeld besluit blijkt uit een uittreksel van de notulen van de desbetreffende
vergadering, welk uittreksel aan deze akte zal worden gehecht.

STATUTENWIJZIGING
Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarde de comparant, handelend als gemeld, conform
gemeld bestuit, dat:

A. lid a van Artikel 1 van de statuten komt te vervallen en dat daarvoor in de plaats
wordt gesteld:
a. Verenigde Senioren Partij: de vereniging; hierna ook te noemen: de partij;

B. lid I van Artikel 2 van de statuten komt te vervallen en dat daarvoor in de plaats
wordt gesteld:

1. De partij draagt de naam: Verenigde Senioren Partij.

VOLMACHT
Van het bestaan van de volmacht op de comparant blijkt uit een onderhandse akte van volmacht,
welke aan deze akte zal worden gehecht.

BEKENDHEID COMPARANT
De comparant is mij, notaris, bekend

SLOT
Deze akte is verleden te Houten op de datum in de aanvang van deze akte vermeld. Na zakelijke
opgave van de inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de verschenen persoon, heeft hij
verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing
daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant
en mij, notaris, ondertekend. (Volgt ondertekening)


