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STATUTENWIJZIGING VERENIGING 
 

 
Op * 
verscheen voor mij, mr Cornelis Dirk Ezra Qualm, notaris in de gemeente Delft: 
*** 
bij deze akte handelend als bestuurder van de vereniging Delft Design, geves-
tigd te Delft, adres: Sint Agathaplein 4, 2611 HR Delft, ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 40398212; 
deze vereniging in deze akte verder te noemen: “de vereniging”. 
De verschenen persoon verklaarde het volgende: 
- de algemene vergadering van de vereniging heeft geldig besloten om in de 

statuten van de vereniging de artikelen 3, 4, 6, 7 lid 2, 9 lid 2, 10 lid 2, 11, 
18 lid 4,19 en 21 te wijzigen; 

- het besluit is op *** tweeduizend negentien genomen en een exemplaar 
van de notulen van de vergadering is aan deze akte gehecht; 

- iedere bestuurder is bij het besluit van de algemene vergadering gemach-
tigd om de wijziging van de statuten vast te leggen bij een notariële akte; 

- de artikelen 3, 4, 6, 7 lid 2, 9 lid 2, 10 lid 2, 11, 18 lid 4, 19 en 21 van de 
statuten van de vereniging worden bij deze akte opnieuw vastgesteld als 
volgt: 

───────────── GEWIJZIGDE ARTIKELEN 
Artikel 3 
De vereniging stelt zich ten doel: 
a.  het enthousiast maken van mensen over de ruimtelijk maatschappelijke 

opgaven van Delft, om zo de betrokkenheid van ontwerpers en burgers 
met de stad te versterken.  

b. het stimuleren van het openbare debat over ontwerpende disciplines, over 
de door die disciplines vervaardigde producten en de maatschappelijke be-
tekenis daarvan. 

Artikel 4 
De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 
a. het verbeteren en verhogen van de kwaliteit van het eigen product van de 

leden individueel of in samenwerkingsverband; 
b. het verbeteren van de externe profilering van de leden; 
c. het organiseren van diverse activiteiten, zoals excursies, lezingen, ten-

toonstellingen en workshops, alsmede het verzorgen van publicaties; 
d. het vertegenwoordigen van de leden; 
e. het bevorderen van de onderlinge contacten van de leden; 
f. alle andere wettige middelen die het doel kunnen bevorderen. 
Artikel 6 
1. De vereniging kent gewone leden, bedrijfsleden en sponsorleden. 
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2. Leden zijn natuurlijke personen of bedrijven die geinteresseerd zijn in 
vormgeving en een binding hebben met de Delftse regio in sociale en/of 
economische zin en/of als ontwerper werkzaam zijn, een geëigende 
opleiding hebben genoten of daartoe in opleiding zijn, of op andere wijze 
geinteresseerd zijn in de doelen van de vereniging. 

3.  Leden moeten worden aangemeld bij de secretaris van de vereniging. 
 het bestuur beslist over de toelating. 
Artikel 7 
2. Opzegging door het lid dient schriftelijk - per post of per e-mail - te ge-

schieden op een termijn van ten minste vier weken voor het einde van het 
boekjaar, aan de secretaris van de vereniging. 

Artikel 9 
2. De leden van de vereniging zijn gehouden een bijdrage te leveren in de 

onkosten van de verenging. 
 De minimale hoogte van de jaarlijkse bijdrage wordt door de algemene 

ledenvergadering vastgesteld. 
Artikel 10 
2. Bestuursleden worden tijdens een algemene ledenvergadering uit en door 

de leden voor een periode van drie jaar gekozen. 
 Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 
 De bestuurders genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen belo-

ning. Aan de bestuurders kan geen vacatie- of presentiegeld worden toe-
gekend. 

 Voor iedere bestuurder geldt als eis dat er met één of meer andere be-
stuurders: 

 - geen bloedverwantschap of aanverwantschap bestaat binnen de vier-
de graad; en 

 - geen huwelijkse relatie bestaat; en 
 - geen samenwoningsrelatie bestaat. 
Artikel 11 
1. Onverminderd de bevoegdheid van het bestuur tot vertegenwoordiging van 

de vereniging kan de vereniging vertegenwoordigd worden door iedere be-
stuurder. 

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten 
tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het 
aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoof-
delijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot ze-
kerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt. 

 Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor 
het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als hiervoor omschre-
ven. Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden 
worden tegengeworpen. 

Artikel 18 
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie 

van tenminste twee personen, die geen deel uit mogen maken van het be-
stuur. 
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 Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het be-
stuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindin-
gen uit. 

 Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere ken-
nis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. 
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste en ter 
zake dienende inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst kas en de 
waarden te tonen en inzage van de boeken en de bescheiden der vereni-
ging te geven. 

Artikel 19 
Het bestuur kan commissies of werkgroepen in het leven roepen met gelijktijdi-
ge vaststelling van hun taak. Deze commissies of werkgroepen werken onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur is bevoegd ze op te heffen, 
de leden daarvan te benoemen en te ontslaan en hun taakomschrijving te her-
zien. 
Artikel 21 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 

ledenvergadering. Het bepaalde in artikel 20 van deze statuten is dan van 
overeenkomstige toepassing. 

2. Tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit, geschiedt de veref-
fening door het bestuur. 

3. Een batig saldo na vereffening wordt besteed ten behoeve van een alge-
meen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een 
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen 
nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. Deze bestemming 
wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij gebreke daarvan, door 
de vereffenaar(s). 

 De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars be-
kende baten meer aanwezig zijn.  

────────────── SLOTVERKLARINGEN 
De verschenen persoon verklaarde tenslotte: 
1. De bij deze akte opnieuw vastgestelde artikelen van de statuten treden 

met ingang van vandaag in werking. 
2. De kosten van deze statutenwijziging komen voor rekening van de vereni-

ging. 
WAARVAN AKTE te Delft is verleden op de datum in het hoofd van deze akte 
vermeld. 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 
De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en 
toegelicht. 
De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van de akte kennis te 
hebben genomen en daarmee in te stemmen. 
Daarna is deze akte door mij, notaris, beperkt voorgelezen en onmiddellijk 
daarna door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. 
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