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STATUTENWIJZIGING VERENIGING
Heden, zes en twintig juni tweeduizend zestien, verschenen voor mij,
Mr. RENÉ ALFRED STOKER,
notaris, gevestigd te Nijmegen:
1. de heer Abdelmonem Daoudi, wonende te 6561KV Groesbeek, gemeente Berg en
Dal, Lagewald 10, geboren te ’s-Hertogenbosch op zes en twintig maart
negentienhonderd vijf en tachtig, zich legitimerende met zijn legitimerende met zijn Nederlandse
identiteitskaart nummer IT7B20JL9 afgegeven te Groesbeek op vijfentwintig juni tweeduizend
dertien; en;_______________________________________________________
2. de heer Mehraboddin ZALMAY, wonende te 6546 JA Nijmegen, Heeskesacker 1023,
geboren te Mahmad Agha (Afghanistan) op drieëntwintig augustus negentienhonderd
zesenvijftig, zich legitimerende met zijn paspoort nummer NTKCKJP93, afgegeven te
Nijmegen op vijf april tweeduizend twaalf;
ten deze volgens hun verklaring handelend in hun hoedanigheid van voorzitter en
penningmeester van, en als zodanig overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 4 van de statuten
van de vereniging,
Verenigde Taxibedrijven Nijmegen” (verkorte naam: "VTN"), statutair gevestigd te
Nijmegen, Heeskesacker 1023, postcode 6546 JA, ingeschreven in het register van de Kamer van
Koophandel onder nummer 58151702.________________________________________
Preambule
De comparanten verklaarden:
“De bij deze door hen vertegenwoordigde vereniging is opgericht bij akte op veertien juni
tweeduizend dertien verleden voor mij, notaris.
De statuten van de vereniging zijn sedertdien niet gewijzigd.
Bij besluit van de algemene vergadering van de vereniging, gehouden te Nijmegen op twaalf
mei tweeduizend zestien, is besloten de statuten van de vereniging geheel te wijzigen en
opnieuw vast te stellen en is voorts het bestuur van de vereniging gemachtigd tot het
uitvoeren van al die werkzaamheden benodigd tot het effectueren van het besluit tot
statutenwijziging waaronder het doen opmaken en verlijden van deze akte.
Een uittreksel uit de notulen van deze vergadering zijn aan deze akte gehecht.
Statutenwijziging
Ter uitvoering van het gemelde besluit van de algemene vergadering verklaarden de
comparanten, handelend als gemeld, dat de statuten van de vereniging voor het vervolg in
hun geheel zullen luiden als volgt:
STATUTEN:
Artikel 1 NAAM en ZETEL
1. De vereniging draagt de naam: "Verenigde Taxibedrijven Nijmegen".
2. De vereniging is gevestigd te Nijmegen
Artikel 2 DOEL en MIDDEL
1. De vereniging heeft ten doel het begeleiden, ondersteunen en behartigen van de
belangen van ondernemers, die actief zijn op het gebied van taxivervoer, en voorts al
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het organiseren van bijeenkomsten voor haar leden;
b. het toetsen en beïnvloeden van het beleid van overheden, organen, instellingen en
personen en het namens haar leden optreden als gesprekspartner van die
overheden, organen, instellingen en personen, waarbij gebruik kan worden
gemaakt van alle wettige middelen, waaronder met name het voeren van juridische

procedures;
c. het inschakelen en inwinnen van adviezen van (externe) adviseurs;
d. alle overige middelen die dienstbaar zijn aan het doel van de vereniging.
Artikel 3 LIDMAATSCHAP
1. De vereniging kent uitsluitend gewone leden, buitengewone leden en adspirantleden.
Waar in deze statuten wordt gesproken van leden zijn daaronder de gewone leden,
buitengewone leden en adspirantleden begrepen tenzij uit de tekst anders blijkt.
2. Leden van de vereniging kunnen slechts zijn (samenwerkingsverbanden van)
rechtspersonen en natuurlijke personen met het bevoegd gezag over een taxibedrijf.
Waar in deze statuten gesproken wordt over personen zijn daaronder natuurlijke en
rechtspersonen begrepen, tenzij uit de tekst anders blijkt.
3. Gewone leden van de vereniging kunnen slechts zijn personen met minimaal een jaar
het bevoegd gezag over een taxibedrijf in Nijmegen of haar omgeving.
4. Buitengewone leden kunnen zijn personen die ten tijde van deze statutenwijziging lid
van de vereniging zijn of van de Vereniging Kwaliteits Taxi Nijmegen gevestigd te
Nijmegen, handelsregister 51784270, waren en niet voldoen aan het bepaalde in lid 3
van dit artikel.
5. De buitengewone leden van de vereniging hebben het recht de algemene vergaderingen
bij te wonen en daar het woord te voeren, maar hebben geen stemrecht.
6. Het lidmaatschap van de vereniging kan niet worden overgedragen.
7. Het bestuur houdt een register waarin de namen van adressen van alle leden zijn
opgenomen, evenals de datum van toetreding.
8. Ieder lid is gehouden adresmutaties en andere wijzigingen schriftelijk aan de vereniging
mede te delen.
9. Een rechtspersoon dat lid is van de vereniging, is verplicht één of meer natuurlijke
personen aan te wijzen, die namens de rechtspersoon de lidmaatschapsrechten
uitoefent of gezamenlijk uitoefenen en dient de naam van deze persoon/personen
schriftelijk aan de secretaris van de vereniging mee te delen.
Artikel 4 TOELATING
1. Toelating tot de vereniging geschiedt door schriftelijke aanmelding bij het bestuur. Het
bestuur beslist over de toelating en kan daaraan voorwaarden verbinden.
Nadat een adspirantlid voldoet aan het vereiste in artikel 3 lid 3 en door het bestuur is
geaccepteerd is hij toegelaten tot het gewone lidmaatschap van de vereniging.
2. Het bestuur deelt de aanvrager binnen vier weken bij brief mede of hij als lid dan wel
buitengewoon lid is toegelaten of geweigerd.
3. In geval van toelating wordt hem tevens medegedeeld onder welk nummer en vanaf
welke datum hij als lid in de boeken van de vereniging is ingeschreven.
4. Bij niet-toelating of bezwaar tegen de gestelde voorwaarden, kan de algemene
ledenvergadering op verzoek van de betrokkene alsnog tot toelating besluiten of de
gestelde voorwaarden wijzigen.
5. Door de toelating als lid is een entreegeld verschuldigd, waarvan de hoogte door de
algemene vergadering wordt vastgesteld.
6. Staande het lidmaatschap of bij beëindiging van het lidmaatschap om welke reden dan
ook, bestaat geen aanspraak op terugbetaling van het entreegeld.
Artikel 5 EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. door overlijden van het lid-natuurlijk persoon; is een rechtspersoon lid van de
vereniging dan eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging door de vereniging;
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen schriftelijk en met

inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het bestuur,
schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar/boekjaar eindigt, blijven
de over dat jaar geldende bijdragen, ook voor zover die nadien worden vastgesteld,
voor het geheel door het lid verschuldigd.
Artikel 6 GELDMIDDELEN
1. De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door:
a. entreegelden;
b. jaarlijkse contributies;
c. vrijwillige bedragen;
2. Ieder lid is bij toetreding een entreegeld en jaarlijks een contributiebedrag verschuldigd.
3. De algemene ledenvergadering zal de hoogte van het entreegeld en de contributie in de
reglement vaststellen.
Artikel 7 SAMENSTELLING EN WIJZE BENOEMING BESTUUR
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie personen.
2. De bestuurders worden benoemd door de algemene ledenvergadering uit de gewone
leden van de vereniging dan wel uit de overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 lid 9
door een rechtspersoon-lid aangewezen natuurlijke personen benoemd.
Alleen natuurlijke personen komen als bestuurslid in aanmerking.
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer door het bestuur
opgemaakte bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 5.
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten
minste drie vierde deel van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene
ledenvergadering, genomen in een vergadering waarin meerderheid van de leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het
voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is
de algemene ledenvergadering vrij in de keus.
6. De algemene vergadering kiest de bestuursleden voor een periode van een jaar, maar de
bestuursleden zijn ter stond herkiesbaar.
Artikel 8 BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen
van de vereniging.
2. De bestuurders zijn hoofdelijk tegenover de vereniging aansprakelijk wegens
tekortkomingen bij de vervulling van de hen opgedragen taak. Niet aansprakelijk is het
lid van het bestuur, dat bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij
niet nalatig is geweest bij het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te
wenden.
3. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
4. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de
secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester
handelend.
Artikel 9 BESTUURSFUNCTIES EN BESLUITVORMING
1. Het bestuur kent in ieder geval een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De bestuursfuncties worden door het bestuur over zijn leden verdeeld.
2. De voorzitter van het bestuur leidt de vergadering; de secretaris van de vereniging
roept in opdracht van de voorzitter de vergaderingen bijeen en houdt de notulen. De
notulen worden door de voorzitter en de secretaris vastgesteld en ondertekend.
3. Bij afwezigheid van de voorzitter respectievelijk de secretaris, wijst de vergadering een
van de aanwezigen aan, die met de leiding van de vergadering respectievelijk met het

houden van de notulen zal zijn belast.
Artikel 10 EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP EN SCHORSING
1. De algemene vergadering mag bestuursleden schorsen en/of ontslaan. Een schorsing
of ontslag mag alleen maar gebeuren op grond van een besluit, genomen in een
vergadering waarin de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met
een meerderheid van drie vierde gedeelte van het aantal stemmen.
2. Bij het nemen van een besluit tot het doen van een voorstel als bedoeld in het vorige
lid heeft het lid van het bestuur, wiens schorsing of ontslag wordt voorgesteld, geen
stemrecht.
3. Een geschorst lid van het bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene
ledenvergadering te verantwoorden.
4. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
5. Elk bestuurslid treedt uiterlijk een jaar na zijn benoeming af, volgens een door het
bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een
tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op de rooster de plaats van zijn
voorganger in.
Artikel 11 ALGEMENE LEDENVERGADERING
1. Ten minste tweemaal per jaar roept het bestuur alle leden voor een vergadering bijeen.
2. Uiterlijk in de maand juni vindt een vergadering plaats ter vaststelling van het
jaarverslag. Het bestuur legt op deze vergadering rekening en verantwoording af over
het in het afgelopen jaar gevoerde bestuur, onder overlegging van de jaarstukken, zoals
een jaarverslag, een balans en een overzicht van de ontvangsten en uitgaven.
3. Uiterlijk in de maand december vindt een vergadering plaats ter vaststelling van de
jaarplanning.
4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit
wenselijk oordeelt.
5. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van één/vijfde gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene
vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering
op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
Als het bestuur niet binnen achtentwintig dagen na dat verzoek een algemene
vergadering bijeengeroepen heeft, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping
overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 12.
Artikel 12 BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De
oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden of op elektronische
wijze. De oproeping geschiedt niet later dan de veertiende dag voor die van de
vergadering.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het
bepaalde in artikel 14.
Artikel 13 TOEGANG EN BESLUITVORMING
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene
vergadering
3. Iedere gewoon lid is in de algemene vergadering gerechtigd tot het uitbrengen van één
stem
4. Geschorste leden, buitengewone leden en adspirantleden hebben geen stemrecht.
5. Een gewoon lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid
uitbrengen. Een gewoon lid kan als gevolmachtigde optreden van ten hoogste twee
andere gewone leden.

6. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Staken de
stemmen, dan is het voorstel verworpen.
7. Onder volstrekte meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte
geldige stemmen.
8. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling tenzij de voorzitter anders
bepaalt. Over personen wordt schriftelijk gestemd.
9. Als ongeldige stemmen worden in ieder geval aangemerkt schriftelijk uitgebrachte
stemmen dan wel stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter:
a. blanco zijn;
b. onleesbaar zijn;
c. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
d. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;
e. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
Artikel 14 STATUTENWIJZIGING
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling
dat al daar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld. De convocatie bevat de
voorgestelde statutenwijziging.
2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derde van het aantal
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derde van het aantal
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien geen twee derden van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd
is, wordt binnen vier weken op een andere datum daarna een tweede
vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de
vorige vergadering aan de orde is geweest een besluit kan worden genomen, met
een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen op een vergadering waarin
tenminste de helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Artikel 15 ONTBINDING
1. De vereniging wordt ontbonden:
a. door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering, op (de
totstandkoming van) welk besluit het bepaalde in artikel 14 van overeenkomstige
toepassing is;
b. door de rechter in de gevallen in de wet bepaald;
c. door het geheel ontbreken van leden;
2. De algemene ledenvergadering stelt de bestemming vast voor het batig saldo.
Artikel 16 REGLEMENTEN
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen, waarin
onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt
voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze
statuten.
Artikel 17 OPENBAAR REGISTER
In een openbaar register, gehouden door de Kamer van Koophandel in het gebied waar de
vereniging haar zetel heeft, dient te worden ingeschreven door de bestuurders van de
vereniging:
a. deze vereniging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte bevattende
de statuten;
b. elke statutenwijziging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte
bevattende statutenwijziging;

c. de ontbinding van de vereniging;
d. de naam, de voornamen en de woonplaats van alle bestuurders.
SLOT
WAARVAN AKTE, is verleden te Nijmegen op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris bekend en hun identiteit is door mij aan de hand van de
hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht.
De comparanten hebben verklaard tijdig voor het verlijden een concept akte te hebben
ontvangen, op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte
te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
comparanten en vervolgens door mij, notaris.

( Volgt ondertekening door comparanten en notaris)

Verklaring ALV
12 mei 2016 te Nijmegen

Totale leden VTRN: 62

Aanwezigen: 40

Totale leden VKTN: 21

Aanwezigen: 11

…………………………………………………………..
Totale leden:

83

Aanwezigen: 51

Vandaag zijn de leden van de VKTN en de VTRN in de Algemene leden Vergadering akkoord
gegaan en besluiten met de fusie van beide verenigingen. De vereniging zal verder gaan
onder de naam VTN (Verenigde Taxibedrijven Nijmegen).
Wij zijn overeengekomen:
1. Akkoord met de fusie, vanaf heden 1 vereniging die opkomt voor de belangen van de
Taxi ondernemers uit Nijmegen en omstreken.
2. Het nieuwe bestuur zal bestaan uit 5 personen, vertegenwoordigd door de volgende
personen:
A.Daoudi als voorzitter
M.Hofman als secretaris
M Zalmay als Penningmeester
M Derksen Bestuurslid
S. Kohistani Bestuurslid
3. De nieuwe statuten en regelementen zijn goedgekeurd en zullen die als vereniging
naleven.
4. De leden van de VKTN en VTRN blijven hun lidmaatschap behouden in de nieuwe
vereniging met behoud van lidmaatschap datum.
5. Vanaf vandaag gelden voor alle leden de nieuwe statuten en reglementen.
6. Omdat de VTRN 2018 euro en VKTN 0 euro op de bank heeft en de verhouding dus
uit vorm is, zullen daarom alle oud leden van de VKTN eenmalig bedrag van 50 Euro
op de bank van VTN storten als bijdrage voor de fusie. Tevens krijgen alle leden
zowel VKTN en VTN een factuur voor de contributie 2016 a 50 euro.
7. Het verschil tussen vierdaagse en vereniging moet duidelijk zijn. 50.- euro Contributie
is voor de vereniging en niet voor welk evenement dan ook. Kosten voor evenementen
of een initiatief wordt gelijk verdeeld over de aantal deelnemers.
8. Op korte termijn zal er een uitnodiging naar de leden uit gaan voor de voorbereidingen
voor de vierdaagse lopen. Dit zal tevens een start zijn om de TTO in Nijmegen
gerealiseerd te krijgen.

9. Het nieuwe bestuur zal op korte termijn de volgende zaken regelen:
-

De notariële akte in orde maken bij een notaris.

-

De oude verenigingen uitschrijven en de nieuwe vereniging inschrijven bij de
KVK

-

De publicatie van de fusie, bij o.a. De Gelderlander, Taxi Pro, Etc.

-

Gemeente inlichten over de fusie en een afspraak inplannen voor een TTO.

10.

Volgens de Reglementen zal het bestuur bij nalatigheid van zijn of haar taken
op korte termijn uit functie worden geplaats.

11.

Wij de leden van VTN verklaren dat we met veel energie het bestuur helpen
met het naleven van de statuten en reglementen. Wij zullen ons aan de
statuten en reglementen van de vereniging houden en tevens zelf
controleren en zelfreflectie houden. Als voorbeeld: het weigeren van korte
ritten en andere algemene en fatsoen regels te houden. Hiermee leveren de
leden een groot hulp aan bestuur en een toegevoegd waarde als voorbrieding
voor een TTO. Dit zonder enig vorm van een excuus. Niet alleen op
standplaatsen maar ten alle tijden .

12.

De nieuwe bestuurders ondertekenen deze verklaring in naam van alle leden:

A.Daoudi

M.Hofman

M.Zalmay

M Derksen

S.Kohistani

