
 
 
 
 
  Statuten vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte 
 
 
 
Heden, de eenendertigste oktober negentienhonderd achtenzeventig verscheen voor mij, Mr. Johan 
Cornelis Ynze Roze, notaris te Amsterdam: de heer Mr. Klaas Eelco Jan Dijk, kandidaat-notaris, wonende 
te Amsterdam, ten deze handelend als lasthebber van: de heer Job Jacob de Klepper, inkoper woning-
textiel, wonende te Rotterdam, Nansenplaats 99. 
Van gemelde lastgeving blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, welke na vooraf door de 
lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door deze beiden 
getekend te zijn, aan deze akte wordt gehecht. 
De komparant verklaarde dat de te Amsterdam gevestigde vereniging: Vrijdenkersvereniging “De Vrije 
Gedachte”, bij besluit genomen op de te Amsterdam op drieëntwintig september negentienhonderd 
achtenzeventig gehouden algemene vergadering voor welke vergadering, konform het in de statuten 
bepaalde was opgeroepen en welk besluit is genomen met de daarvoor in de statuten voorgeschreven 
meerderheid, de statuten te wijzigen en zijn lastgever heeft gemachtigd de nieuwe statuten bij notariële 
akte te doen vastleggen. 
Voorts verklaarde de komparant dat de statuten luiden als volgt: 
 
 
   NAAM, ZETEL, DOEL EN MIDDELEN 
 
Artikel 1. 
De vereniging is genaamd: Vrijdenkersvereniging “De Vrije Gedachte”. 
Zij is gevestigd te Amsterdam en wordt in de statuten “de vereniging” genoemd. 
Het centrale bestuur van de vereniging wordt in de statuten “het bestuur” genoemd. 
Artikel 2. 
De vereniging stelt zich ten doel: het bevorderen van het vrijdenken. 
Zij verstaat onder vrijdenken een humanistisch-atheïstische levenshouding die gebaseerd is op:  
- redelijk – door de rede geleid – leren kennen van de werkelijkheid volgens wetenschappelijke methoden, 
vrij van dogmatisme maar gebonden aan principes van toetsing en bewijsvoering; 
- zedelijk – onder eigen verantwoordelijkheid – handelen naar normen die voortkomen uit het redelijk 
denken, uit solidariteit met de medemens en uit het besef van de eindigheid en onherhaalbaarheid van het 
leven van het individu. 
Artikel 3. 
De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 
a.  het propageren in woord en daad van het vrijdenken als levenshouding zoals omschreven in artikel 2. 
b.  allen die deze beginselverklaring onderschrijven te verenigen. 
c.  te streven naar verwezenlijking van haar aktieprogramma. 
d.  het uitgeven van een tijdschrift. 
e.  het uitgeven, verspreiden en verkopen van geschriften. 
f.  het verzorgen van radio- en televisie-uitzendingen. 
g.  het organiseren van vergaderingen, lezingen en cursussen. 
h.  het samenwerken met of steunen van verenigingen wier doelstellingen op bepaalde  
     punten overeenkomen met de eigen doelstellingen. 
i.   het onderhouden en versterken van kontakten met verwante buitenlandse organisaties. 
j.   alle andere ten dienste staande wettige middelen. 
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   LIDMAATSCHAP. SCHORSING, ROYEMENT 
 
Artikel 4. 
1.   Lid van de vereniging kan ieder worden die instemt met de beginselen van de vereniging. 
2.   a.  Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt bij het bestuur. 
      b.  Het lidmaatschap vangt aan op de dag dat de aanmelding wordt ontvangen. 
3.   Het lidmaatschap eindigt: 
      a.  door de dood van het lid; 
      b.  door opzegging van het lid; 
      c.  door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan 
           de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn 
           verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging 
           niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;  
      d.  door royement. Dit kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 
          reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
4.   Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
5.   Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden 
      tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier 
      weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van 
      het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
6.   Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het 
      vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 
7.   Royement vanwege de vereniging geschiedt door de algemene vergadering, na een daartoe strekkend 
      voorstel van het bestuur. 
      Een besluit tot royement zal onmiddellijk per aangetekend schrijven ter kennis van de betrokkene 
      worden gebracht, tenzij de betrokkene de vergadering heeft bijgewoond. 
      Een royementsvoorstel zal overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 worden bekend gemaakt. 
8.   Voor de periode gelegen tussen het bestuursbesluit om het lid voor royement voor te dragen en de 
      algemene vergadering waarop over dit royementsvoorstel een besluit zal worden genomen kan het  
      bestuur een lid schorsen, met dien verstande dat een dergelijk royementsvoorstel aan de orde moet 
      komen op de eerste algemene vergadering die gehouden wordt nadat het bestuur heeft besloten een  
      royementsvoorstel in te dienen. 
9.   Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de 
      jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 
10. Op voorstel van het bestuur of de algemene vergadering kunnen door de algemene vergadering 
      ereleden worden benoemd. Ereleden hebben dezelfde rechten als gewone leden, zij zijn vrijgesteld van 
      het betalen van contributie. 
 
 
     AFDELING 
 
Artikel 5. 
1.   In plaatsen of streken waar meerdere leden wonen kunnen afdelingen worden opgericht. 
2.   De leden kunnen uit hun midden een afdelingsbestuur benoemen. 
3.   Dit afdelingsbestuur organiseert vergaderingen en bijeenkomsten en ontplooit andere aktiviteiten die 
      de vereniging en de afdeling ten goede komen. 
4.   a.  Ter bestrijding van de kosten wordt door het bestuur jaarlijks of periodiek aan het afdelingsbestuur 
           een bijdrage overgemaakt. De door het afdelingsbestuur beheerde gelden dienen uitsluitend te 
           worden besteed in overeenstemming met lid 3 van dit artikel. 
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      b.  Vóór één maart dienen de afdelingsbesturen aan het bestuur rekening en verantwoording af te 
           leggen van het financiële beleid over het afgelopen jaar, tevens dient een begroting voor het 
           lopende jaar te worden ingediend. 
      c.  De bijdrage is afhankelijk van het aantal leden dat een afdeling telt. Eventuele saldi kunnen worden 
           verrekend met de bijdrage voor het nieuwe jaar. 
      d.  Leden die hun contributie niet hebben betaald worden voor de berekening van de bijdrage als 
           bedoeld in lid 4 sub c buiten beschouwing gelaten. 
      e.  De bijdragen per afdeling wordt door de algemene vergadering op grond van lid 4 sub c 
           vastgesteld. 
5.   Leden van het bestuur hebben te allen tijde toegang tot bijeenkomsten van afdelingen en/of 
      afdelingsbesturen en zijn gerechtigd daar het woord te voeren. 
6.   Bij opheffing van een afdeling vervallen alle geldmiddelen en bescheiden aan de vereniging. 
7.   Een afdeling die haar bevoegdheden te buiten gaat of de belangen der vereniging schaadt kan voor 
      maximaal één jaar door het bestuur worden geschorst. 
8.   De algemene vergadering kan de in lid 5 bedoelde afdeling royeren. De leden van de geschorste of  
      geroyeerde afdeling blijven leden van de vereniging met alle daaraan verbonden rechten en plichten. 
 
 
         INKOMSTEN, VERENIGINGSJAAR 
 
Artikel 6. 
1.   Ieder lid met uitzondering van ereleden is contributie verschuldigd; deze dient te worden voldaan aan 
      het begin van het verenigingsjaar. 
      De contributie wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 
2.   Andere inkomsten van de vereniging bestaan uit schenkingen, legaten, subsidies en andere baten. 
Artikel 7. 
1.   Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 
2.   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. 
3.   Het bestuur brengt op de 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 afloop van de termijn kan  
      ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen  
4.   De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste drie personen 
      van wie er één als plaatsvervangend lid wordt benoemd, 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. 
5.   Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar  
      desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te 
      geven. 
      Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan 
      kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. 
6.   De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch 
      slechts door de benoeming van een andere commissie. 
7.   Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren. 
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           ALGEMENE VERGADERINGEN 
 
Artikel 8. 
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 verslag van de laatst gehouden algemene vergadering. 
      b.  het verslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 7 met het verslag van de in dat 
           artikel bedoelde commissie. 
      c.  het verslag van: radio- en televisie-commissie; 
           - redactie-commissie van het maandblad; 
           - overige permanente of ad hoc commissies; 
      d.  vaststellen van de contributie voor het komende verenigingsjaar; 
      e.  de begroting voor het komende verenigingsjaar; 
      f.   benoeming van nieuwe bestuursleden; 
      g.  vaststelling van het in artikel 16, lid 3 bedoeld bedrag. 
Artikel 9. 
1.   De algemene vergadering is niet openbaar. 
      Toegang tot de algemene vergadering hebben: 
      a.  leden van de vereniging. 
      b.  genodigden na accoordbevinding van het bestuur. 
2.   a.  ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem. 
      b.  een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigde doen uitbrengen. Geen lid kan 
           namens meer dan drie andere leden een stem uitbrengen 
3.   De leiding van de algemene vergadering berust bij de voorzitter van de vereniging. Op voorstel van de 
      voorzitter of van de algemene vergadering kan de leiding tijdelijk door één der andere aanwezigen 
      worden overgenomen. 
4.   Gerechtigd tot spreken in de algemene vergadering zijn: 
      a.  niet geschorste leden van de vereniging; geschorste leden zijn alleen gerechtigd het woord te 
           voeren over het voorstel als bedoeld in artikel 4. 
      b.  zij die daartoe van de voorzitter, dan wel van de algemene vergadering, toestemming hebben 
            verkregen. 
5.   Zonder uitdrukkelijke toestemming van de algemene vergadering kan niemand meer dan tweemaal het 
      woord voeren bij hetzelfde agendapunt. Van deze beperking zijn uitgezonderd de voorzitter, de leden 
      van het bestuur en de indieners van het in behandeling zijnde voorstel of amendement. 
6.   De vergadering kan op voorstel van de voorzitter de spreektijd beperken. 
7.   De voorzitter kan iemand die zich niet aan de spreekbeperking houdt, zich buiten de orde begeeft of 
      zich beledigend over anderen uitlaat, het woord ontnemen. 
8.   Zonder uitdrukkelijke toestemming van de vergadering kan niet van de volgorde der agenda worden  
      afgeweken, noch kunnen andere zaken dan op de agenda vermeld in behandeling worden genomen. 
9.   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 die 
      daarom verzoeken. 
Artikel 10. 
1.   Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene 
      vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
2.   Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
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3.   Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt een 
      herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. 
      Ingeval twee of meer personen bij een stemming eenzelfde aantal stemmen op zich hebben verenigd 
      beslist het lot. 
4.   Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
5.   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 
 
 
   BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING  
 
Artikel 11. 
1.   Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk 
      aan de adressen van de leden. 
2.   Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de 
      volgende leden en artikel 19. 
3.   a.  De bijeenroeping van de jaarvergadering geschiedt door middel van een schriftelijke mededeling  
           aan alle leden, uiterlijk drie maanden vóór de dag waarop de jaarvergadering zal worden 
           gehouden. 
      b.  Na vaststelling van de agenda zal deze uiterlijk één maand vóór de datum van de jaarvergadering 
           worden gepubliceerd. 
4.   Behalve plaats en tijd van de jaarvergadering moet de in lid 3, sub a genoemde mededeling bevatten: 
      a.  Namen van aftredende bestuursleden. 
      b.  Voorstellen van het bestuur tot benoeming van bestuursleden. 
      c.  Overige voorstellen van het bestuur. 
5.   Uiterlijk twee maanden vóór de datum van de jaarvergadering dient het bestuur in het bezit te zijn van: 
      a.  Namen van candidaten en tegencandidaten voor bestuursfunkties zoals vermeld in lid 4, sub b. 
           Deze candidaten dienen door tenminste vijf leden te worden gesteund. De candidaten zelf moeten 
           schriftelijk verklaren een eventuele benoeming te zullen aanvaarden. 
      b.  Eventuele amendementen op voorstellen van het bestuur zoals vermeld in lid 4, sub c. 
      c.  Eventuele voorstellen van leden. 
6.   Uiterlijk één maand vóór de dag waarop de jaarvergadering wordt gehouden zal door het bestuur aan 
      die leden die daartoe de wens te kennen hebben gegeven, alsmede aan de afdelingsbesturen de 
      beschrijvingsbrief voor de jaarvergadering worden gezonden. 
      In deze beschrijvingsbrief dient in elk geval te worden opgenomen: 
      a.  de agenda van de op de jaarvergadering te behandelen punten. 
      b.  het jaarverslag als bedoeld in artikel 7. 
      c.  het verslag van de commissie als bedoeld in artikel 7. 
      d.  de begroting voor het komende verenigingsjaar. 
      e.  de voorstellen van het bestuur zoals genoemd in punt 4, sub c met de daarop ontvangen 
           amendementen en een prae-advies van het bestuur met betrekking tot deze amendementen. 
      f.  van de leden ontvangen voorstellen met een prae-advies van het bestuur. 
      g.  de namen van candidaten voor bestuursfuncties. Alleen in het geval dat voor een vacature noch 
           door het bestuur noch door de leden één of meer candidaten zijn gesteld, of dat alle candidaten op 
           hun bereidverklaring zijn teruggekomen, kunnen tijdens de vergadering uit de aanwezigen 
           candidaten worden gesteld. 
7.   De termijn voor de oproeping voor andere algemene vergaderingen dan de jaarvergadering bedraagt 
      tenminste drie weken. 
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Artikel 12. 
1.   Wanneer tenminste één tiende van het aantal stemgerechtigde leden schriftelijk en met opgave van 
      redenen hierom verzoekt, belegt het bestuur binnen vier weken na ontvangst van dat verzoek een 
      buitengewone ledenvergadering. 
      Het bestuur geeft binnen veertien dagen bericht aan de verzoekers of het aan hun wens tegemoet komt. 
2.   Blijft het bestuur in gebreke te voldoen aan het verzoek omschreven in lid 1, dan kunnen de  
      verzoekers zelf een buitengewone ledenvergadering bijeenroepen conform het in dit artikel bepaalde. 
3.   In het in lid 2 bedoelde geval is het bestuur gehouden alle middelen zonder berekening van kosten aan 
      de verzoekers ter beschikking te stellen ter voorbereiding en uitvoering van de buitengewone 
      ledenvergadering. 
4.   Op een buitengewone ledenvergadering worden geen andere zaken behandeld dan zijn bedoeld in lid 1 
      en 2. 
5.   De oproeping tot een buitengewone ledenvergadering moet uiterlijk drie weken vóór de datum, 
      waarop de vergadering zal worden gehouden, verzonden worden. 
 
 
       BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING 
 
Artikel 13. 
1.   Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste vijftien leden. 
2.   De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd voor 
      de periode van twee jaar. 
3.   De voorzitter wordt door de algemene vergadering in funktie benoemd. 
4.   De funkties der anders door de algemene vergadering benoemde bestuursleden worden door het 
      bestuur onderling verdeeld. 
5.   Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. 
      Een schorsing die niet binnen zes maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het 
      verloop van die termijn. 
Artikel 14. 
1.   Het bestuur wijst uit zijn midden een tweede voorzitter, een eerste en tweede sekretaris, een eerste en 
      tweede penningmeester aan. 
2.   De voorzitter, sekretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. 
3.   Bij ziekte, afwezigheid of ontstentenis van de in lid 2 genoemde bestuursleden treden hun vervangers 
      in de rechten van hen die zij vervangen. 
4.   De helft der bestuursleden treedt elk even jaar af. De overige bestuursleden treden elk oneven jaar 
      af. 
5.   De in lid 4 genoemde aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 
6.   Indien tussen twee vergaderingen het aantal bestuursleden onder de vijf daalt, blijft het bestuur 
      bevoegd. 
Artikel 15. 
1.   Het bestuur is belast met het bestuur van de vereniging en is verder belast met de voorbereiding en 
      uitvoering van de besluiten der vergadering. Het is voor zijn beleid verantwoording schuldig aan de 
      vergadering. 
2.   Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of de meerderheid der bestuursleden dit nodig 
      oordeelt, doch tenminste vier keer per verenigingsjaar. 
3.   Door het bestuur worden alle besluiten bij gewone meerderheid van stemmen genomen. 
4.   a.  Geen besluit kan door het bestuur worden genomen als niet tenminste de helft der zitting hebbende 
           bestuursleden aanwezig is. 
      b.  Een voorstel waaromtrent om deze reden geen beslissing kan worden genomen, wordt opnieuw ter 
           discussie gebracht op de eerstvolgende bestuursvergadering, behoudens het in lid 6 bepaalde. 
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5.   Voor de werkzaamheden ten behoeve van de vereniging genieten de bestuursleden geen beloning. De 
      vereniging vergoedt binnen redelijke, door het bestuur vast te stellen grenzen, de door de 
      bestuursleden voor de uitoefening van hun taak gemaakte kosten. 
      Het bestuur bepaalt, of zulk een vergoeding ook plaats heeft voor de kosten, door anderen ten behoeve 
      van de vereniging gemaakt. 
6.   In spoedeisende gevallen neemt het dagelijks bestuur die maatregelen die het belang van de 
      vereniging vereist 
      Het legt daarover in de eerstvolgende bestuursvergadering verantwoording af. 
Artikel 16. 
1.   De voorzitter en één ander bestuurslid vertegenwoordigen gezamenlijk de vereniging in en buiten 
      rechte, voorzover de wet niet anders bepaalt. 
2.   Betalingsopdrachten en ontvangstbewijzen die een bedrag  van één tiende van de inkomsten van de 
      vereniging in het afgelopen verenigingsjaar niet te boven gaan worden door de penningmeester 
      getekend. Betalingsopdrachten en ontvangstbewijzen voor een hoger bedrag worden door de 
      penningmeester en één ander bestuurslid getekend. 
3.   Het bestuur behoeft de goedkeuring van de vergadering voor: 
      -  het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen; 
      -  daden, waarbij de vereniging zich tot borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een 
         derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt. 
      -  in het algemeen het verrichten van rechtshandelingen waarbij voor de vereniging een waarde of  
         belang van meer dan een jaarlijks door de vergadering vast te stellen bedrag betrokken is. 
 
 
    COMMISSIES, CONTACTEN 
 
Artikel 17. 
1.   a.  Commissies kunnen door de vergadering zowel als door het bestuur worden ingesteld en 
           ontbonden. 
      b.  Wordt een commissie door het bestuur ingesteld, dan dient hiervan binnen twee maanden 
           mededeling te worden gedaan aan de leden, met vermelding van de samenstelling der commissie 
           en het doel waartoe zij is ingesteld. 
2.   Op de eerstvolgende vergadering geeft de commissie een overzicht van de reeds verrichte 
      werkzaamheden en een prognose van de in het lopende verenigingsjaar nog te verrichten arbeid. 
Artikel 18. 
1.   Op voorstel van het bestuur kan de vergadering één of meer afgevaardigden benoemen die de 
      vereniging bij congressen van zuster-organisaties of bevriende organisaties zal (zullen) 
      vertegenwoordigen. 
2.   Het bestuur kan op de vergadering een voorstel tot het houden van een internationaal congres 
      indienen. Het bestuur moet hierbij doel en redenen aangeven en een begroting overleggen. 
 
 
            SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 19. 
1.   Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen door de algemene vergadering 
      met volstrekte meerderheid van stemmen in een daartoe speciaal bijeengeroepen algemene 
      vergadering. 
2.   Bij de oproeping tot een algemene vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde 
      komt, moet aan de leden een afschrift daarvan, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is 
      opgenomen, worden toegezonden. 
3.   Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. 
 



 
      8. 
 
Artikel 20. 
1.   De vereniging wordt ontbonden: 
      a.  Door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. 
      b.  In geval van insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of in geval van opheffing 
           van het faillissement wegens de toestand van de boedel. 
      c.  Door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt. 
      d.  Door het geheel ontbreken van leden. 
2.   In het geval genoemd onder lid 1, sub a moet een voorstel tot ontbinding van de vereniging aan een 
      referendum worden onderworpen, hetwelk het vergaderingsbesluit genoemd onder lid 1, sub a 
      vervangt. Vóór ontbinding moet zich tenminste vier/vijfde van het aantal leden, dat zijn stembiljet 
      binnen twee weken na verzending aan het bestuur heeft opgestuurd, uitspreken. Stembiljetten die later 
      worden ontvangen worden niet meegeteld. 
3.   Wordt tot ontbinding van de vereniging besloten, dan roept het bestuur binnen zes weken een 
      buitengewone ledenvergadering bijeen. Deze vergadering beslist bij gewone meerderheid van 
      stemmen, waartoe het batig saldo en de bezittingen zullen worden aangewend. Zij moeten ten goede 
      komen aan (een) doelstelling(en) die overeenkomt(komen) met de doelstellingen van de vereniging, 
      behoudens inachtneming van artikel 23 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
Artikel 21. 
In gevallen, waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur. Het doet een voorstel tot wijziging der 
statuten aan de eerstvolgende vergadering. 
Artikel 22. 
De vereniging, vroeger genaamd “Vrijdenkersvereniging De Dageraad”, werd op twaalf oktober 
achttienhonderd zesenvijftig opgericht. Op één januari negentienhonderd achtenvijftig vond een 
naamsverandering in “De Vrije Gedachte, Vereniging tot bevordering van Zelfstandig Denken” plaats. De 
vereniging thans genaamd Vrijdenkersvereniging “De Vrije Gedachte” is voor onbepaalde tijd aangegaan. 
De komparant is mij, notaris, bekend. 
Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd vermeld. 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de komparant heeft deze verklaard van de inhoud 
van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. 
 
De komparant heeft met mij, notaris, deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend. 
 
(Getekend:) K.E.J. Dijk; J.C.Y Roze. 
 


