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Inleiding 
Op zestien oktober tweeduizend twintig (16/10/2020), verschenen bij de notaris te Zaanstad 
de comparanten: 

De voorzitter, samen met de secretaris van de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid: 
VERENIGING SPIRITISTISCHE GROEP J.G. PLATE, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende 
en postadres op het adres van de voorzitter, ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 34203181 en als zodanig deze vereniging 
rechtsgeldig vertegenwoordigend, Vereniging Spiritistische Groep J.G.Plate hierna te 
noemen: de “vereniging”. 

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:  

- dat de algemene ledenvergadering van de vereniging blijkens een tweetal 
vergaderingen respectievelijk gehouden op tien en éénendertig juli tweeduizend 
negentien (10/07/2019 en 31/07/2019) heeft besloten om de statuten van de 
vereniging te doen vastleggen in een notariële akte ter verkrijging van volledige 
rechtspersoonlijkheid;  

- de vereniging is opgericht op zesentwintig juli tweeduizend, doch de statuten zijn 
voorheen nimmer opgenomen in een notariële akte;  

- de algemene ledenvergadering van de vereniging heeft voorts besloten om onder 
meer de comparanten te machtigen de betreffende omzetting van een informele 
vereniging in een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid tot stand te 
brengen;  

- van deze besluiten blijkt uit twee aan deze akte te hechten uittreksels van de 
notulen van de desbetreffende buitengewone algemene ledenvergaderingen. 

De notulen van de buitengewone algemene ledenvergaderingen (2) zijn voorgelegd. 

Slot akte  

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken 
comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de daartoe bestemde documenten 
vastgesteld 

De inhoud van deze akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. De 
verschenen personen hebben vervolgens eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te 
hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van deze akte 
geen prijs te stellen. 

Als laatste is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet, door de 
comparanten en mij, notaris, ondertekend.  

Statuten 

Vervolgens verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, ter uitvoering van deze 
besluiten de huidige vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid om te zetten in een 
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid waarvoor gelden de navolgende:  
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STATUTEN 
Artikel 1 

Naam, zetel en Grondslag 
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Spiritistische Groep J.G. Plate.  

2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Amsterdam.  

De vereniging is lid van de Nederlandse Raad voor het Spiritisme sinds het jaar 
tweeduizend twee (2002).  

3. De Vereniging Spiritistische Groep JG Plate is op zesentwintig juli tweeduizend (juli 
2000) opgericht voor onbepaalde tijd, hierna verder aan te duiden als: “Spiritistische 
Vereniging J.G.Plate”, en is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, zonder 
economische of politieke belangen, bestaande uit in Nederland gevestigde personen 
die zich toewijden aan de spiritistische leer, zoals op schrift gesteld door Allan Kardec 
tussen de jaren achttienhonderdzevenenvijftig (1857) en 
achttienhonderdachtenzestig (1868) in Parijs, Frankrijk.  

4. De vereniging is ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van 
Koophandel onder dossiernummer: 34203181.  

5. De jaarkalender van Spiritistische Vereniging J.G.Plate valt samen met het 
kalenderjaar.  

Artikel 2 
Doelstellingen van de Vereniging 

De Spiritistische Vereniging J.G.Plate heeft als doel:  

1. De studie, beoefening en uitdragen van het spiritisme, in relatie tot hun 
wetenschappelijke, filosofische en ethische-morele maatschappelijke gevolgen, op 
basis van fundamentele werken gepubliceerd door Allan Kardec: Het Boek der 
Geesten, Het Boek der Mediums, Het Evangelie volgens het Spiritisme, Hemel en Hel, 
Genesis;  

2. Haar leden en belangstellenden de mogelijkheid bieden om het spiritisme te 
doorgronden en haar morele waarden in het dagelijks leven toe te passen;  

3. het bevorderen, begeleiden en onderhouden van contacten met verenigingen en 
organisaties die het spiritisme willen uitdragen en werken aan de vereniging van de 
spiritistische beweging;  

4. Het organiseren van lezingen, conferenties, symposia, cursussen, workshops, 
seminars en activiteiten binnen het kader van de doelstellingen van de Spiritistische 
Vereniging J.G.Plate; 

5. Alle beschikbare middelen gebruiken om naastenliefde volgens de spiritistische 
waarden te beoefenen, in morele, spirituele en materiële zin. Daartoe zullen 
activiteiten georganiseerd worden op sociaal, cultureel en filantropisch gebied.  
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Artikel 3  
Lidmaatschap  

1. Alleen personen boven achttien (18) jaar kunnen als lid worden toegelaten.  

2. Het lid wordt voor onbepaalde tijd toegelaten.  

3. Om als lid te worden toegelaten, moet men:  

a. het aanvraagformulier volledig invullen, ondertekenen en afleveren bij 
iemand van het bestuur;  

b. instemmen met het doel en de werkwijze van de vereniging.  

4. Het bestuur is verantwoordelijk voor de beslissing om een nieuw lid toe te laten. Als 
het bestuur de aanvraag tot toelating afwijst, kan de aanvrager tegen de beslissing 
beroep aantekenen bij de Algemene Ledenvergadering.  

Artikel 4  
De rechten en verplichtingen van de leden  

1. De Spiritistische Vereniging J.G.Plate heeft drie soorten lidmaatschap:  

a. Lid: is iemand die het spiritisme bestudeert, actief deelneemt aan de studies 
en activiteiten, het eens is met de doelstellingen en grondslag van de 
vereniging en bijdraagt middels een maandelijkse ledencontributie.  

b. Vast lid: een lid die al zijn taken vervult, volgens lid 4 van dit artikel, voor 
meer dan een jaar wordt uitgenodigd om vast lid te worden. Iemand verliest 
de kwalificatie “vast” als het niet lukt om alle taken van lid 4 te vervullen.  

c. Erelid: is degene die, voor zijn buitengewone verdiensten voor de vereniging 
of in het kader van de doelstelling van de vereniging, werd benoemd door de 
Algemene Ledenvergadering. Het erelid hoeft niet noodzakelijk in Nederland 
te wonen. Het erelid mag de Algemene Ledenvergadering bijwonen, maar 
mag niet stemmen of administratieve functies bekleden. Het erelid is 
vrijgesteld van de verplichting om als lid contributie te betalen.  

2. De rechten van een lid zijn:  

a. projecten ter goedkeuring bij het bestuur indienen;  

b. een financieel rapport opvragen bij de penningmeester dat binnen dertig (30) 
dagen moet worden verstrekt;  

c. zich kandidaat stellen voor de kascommissie, volgens artikel 10 lid 2 van deze 
statuten.  

3. De rechten van een vast lid zijn:  

a. stemmen in de algemene vergadering;  

b. een Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen, in overeenstemming 
met artikel 11 lid 3 van deze statuten;  

c. zich kandidaat stellen op functies binnen het bestuur, in overeenstemming 
met artikel 9 lid 9 van deze statuten.  
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4. De taken van de leden zijn:  

a. maandelijks bijdragen, overeenkomstig artikel 7 van deze statuten;  

b. regelmatig deelnemen aan vergaderingen en studiegroepen;  

c. diens contactgegevens actueel houden bij het bestuur;  

d. voldoen aan en handhaven van de huidige statuten en de Huishoudelijk 
Reglement;  

e. de beslissingen van de Algemene Vergadering respecteren en naleven;  

f. zorgdragen voor de goede naam van de vereniging;  

g. de activa en belangen van de vereniging beschermen;  

h. de Algemene Vergadering bijwonen;  

i. elke onregelmatigheden binnen de vereniging melden, zodat de Algemene 
Ledenvergadering actie kan ondernemen.  

Artikel 5  
Schorsing van een lid  

1. Het bestuur is bevoegd een lid op non actief te stellen, voor maximaal drie (3) 
maanden, indien deze herhaaldelijk inbreuk maakt op zijn taken of zich zodanig 
gedraagt dat ernstige schade aan de doelstellingen van de vereniging wordt 
aangebracht.  

2. Een geschorst lid heeft geen stemrecht en mag zich niet kandidaat stellen tijdens een 
verkiezing.  

Artikel 6 
Einde van het lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door opzegging van het lid, schriftelijk aan de secretaris gericht. De opzegging 
wordt van kracht met inachtneming van de datum waarop het verzoek werd 
gedaan;  

b. door het overlijden van het lid;  

c. automatisch wegens niet-betaling van de maandelijkse contributie voor een 
periode van zes (6) opeenvolgende maanden, met uitzondering van de 
situatie genoemd in artikel 7 lid 2. Het bestuur is verantwoordelijk voor het 
verwerken van de beëindiging van het lidmaatschap;  

d. de Algemene Vergadering kan een lid ontzetten wanneer deze handelt in 
strijd met de statuten, huishoudelijk reglementen of besluiten van de 
vereniging, of de vereniging onrechtvaardig schaadt. Mededeling van 
beëindiging van het lidmaatschap aan het lid moet zo snel mogelijk schriftelijk 
door het bestuur worden gedaan, met opgave van de redenen; het lid 
waarvan het lidmaatschap beëindigd is kan binnen één (1) maand na 
ontvangst van de kennisgeving beroep aantekenen bij de Algemene 
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Ledenvergadering. Gedurende deze periode is het lid geschorst (voor zijn 
activiteiten).  

Artikel 7 
Maandelijkse bijdrage van de leden  

1. Het minimum maandelijkse bijdrage voor de lidmaatschap wordt door de algemene 
ledenvergadering vastgesteld; vaste bijdragen van een hoger bedrag zijn toegestaan.  

2. Het lid dat om vrijstelling van de maandelijkse verschuldigde bijdrage vraagt, wordt 
naar het oordeel van het bestuur vrijgesteld totdat de redenen die het verzoek tot 
vrijstelling hebben gemotiveerd, zijn vervallen.  

3. Het lid dat tijdelijk vrijgesteld is van de maandelijkse bijdrage, zoals bepaald in dit 
artikel, behoudt dezelfde rechten en plichten als lid van de vereniging.  

Artikel 8  
Eigendommen en geldmiddelen van de Vereniging  

1. De eigendommen van de Spiritistische Vereniging J.G.Plate bestaat uit alle roerende 
en onroerende goederen die de vereniging bezit of zal verwerven door aankoop, 
door donaties van derden of andere legale middelen, en zal opgenomen worden in 
de administratie .  

2. In overeenstemming met artikel 44, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, moet het 
bestuur een algemene ledenvergadering aanvragen voor goedkeuring van 
voorstellen als: leningen, aankoop, verkoop, bezwaren, leasen of huren van 
geregistreerd onroerend goed, alsmede om elke overeenkomst waarin de 
Spiritistische Vereniging J.G.Plate onderpand zal geven of zich als medeschuldenaar 
zal verbinden.  

3. Roerende goederen kunnen worden weggegeven, uitgewisseld of gedoneerd door 
het bestuur, die de verrichtingen vastlegt en opneemt in het jaarverslag om 
gepresenteerd te worden aan de Algemene Ledenvergadering.  

4. Het bestuur kan hulp, donaties, subsidies of bijdragen op elke manier, zolang deze 
niet in strijd zijn met het doel van de Spiritistische Vereniging J.G.Plate aanvaarden 
en deze aanvaarding de autonomie en de bewegingsvrijheid van het bestuur van de 
vereniging niet beperken.  

5. De leden van het bestuur of andere leden mogen geen gebruik maken van de activa 
of fondsen van de Spiritistische Vereniging J.G. Plate voor privégebruik.  

6. Bronnen van middelen van de vereniging zijn:  

a. bijdragen van leden en bezoekers;  

b. financiële subsidies van openbare instanties en samenwerkingsorganisaties; 

c. donaties, nalatenschappen en huur;  

d. rente en inkomen;  

e. activiteiten en evenementen.  
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Artikel 9  
Bestuur  

1. In overeenstemming met artikel 44, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, is het 
bestuur belast met de administratie van de vereniging, met uitzonderingen in 
gevallen die uitdrukkelijk in deze statuten vermeld staat.  

2. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie (3) mensen, onder wie 
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.  

3. De voorzitter kan geen andere functie binnen het bestuur hebben.  

4. Indien nodig kan de secretaris ook optreden als penningmeester.  

5. De beschrijving van elke functie van de bestuursleden is gedetailleerd in het 
Huishoudelijke Reglement. Alle bestuursleden moeten hun taak verrichten, zoals 
beschreven in het Huishoudelijk Reglement.  

6. Alle taken binnen de vereniging worden op vrijwillige basis uitgeoefend. Bestuurders 
of andere leden worden niet betaald, gecompenseerd of anderszins bevoorrecht 
voor hun bijdrage binnen de vereniging.  

7. Ten minste één lid van het bestuur moet de Nederlandse taal beheersen in woord en 
geschrift.  

8. De bestuursleden worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering voor een 
periode van twee (2) jaar. Voor de continuïteit van het werk wordt aanbevolen dat 
ten minste één lid van het bestuur zich kandidaat stelt in de volgende verkiezing.  

9. Om zich kandidaat te stellen voor bestuursfuncties is noodzakelijk dat de persoon 
een vast lid is en actief deelneemt aan de organisatie en studiegroepen binnen de 
vereniging en aan de administratieve vergaderingen. Het lid moet zijn kandidatuur 
presenteren aan het bestuur dertig (30) dagen vóór de algemene vergadering.  

10. Bestuursleden mogen niet langer dan twee (2) opeenvolgende termijnen in dezelfde 
functie blijven, tenzij er geen andere kandidaten voor dezelfde functie zijn.  

11. Indien het aantal bestuursleden, door uitval van een of meer leden, onverenigbaar 
worden met de eisen van lid 2 van dit artikel, zal bestuur in functie blijven en is 
verplicht een Algemene Ledenvergadering zo snel mogelijk bijeen te roepen om de 
vacatures te vervullen. De ambtstermijn van het nieuwe bestuurslid blijft van kracht 
gedurende de rest van de ambtstermijn van de persoon die wordt vervangen.  

12. Bestuursleden kunnen te allen tijde, indien mogelijk schriftelijk, ontslag nemen met 
een kennisgevingsperiode van ten minste drie (3) maanden.  

13. De ambtstermijn van een bestuurslid vervalt wanneer het lid ophoudt lid te zijn van 
de Spiritistische Vereniging J.G.Plate. De criteria voor schorsing en ontzetting van 
leden zijn ook van toepassing op bestuursleden.  
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Artikel 10  
Kascommissie  

1. De functie van de Kascommissie is het controleren van de jaarrekeningen, de 
bankgegevens, inkomsten en uitgaven, kassa bonnetjes en facturen, met het oog op 
het ontdekken van eventuele onregelmatigheden, fouten of onvolledige informatie 
die onopgemerkt door de penningmeester zijn gebleven.  

2. De Kascommissie bestaat uit twee (2) of drie (3) leden die geen lid zijn van het 
bestuur en tijdens de Algemene Ledenvergadering gekozen zijn. Elk jaar wordt een 
nieuw lid gekozen om de plaats in te nemen van het oudste lid van de commissie, 
zodat het maximale aantal toegestane leden behouden blijft.  

3. Tot dertig (30) dagen vóór de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering moet de 
Kascommissie de rekeningen gecontroleerd en goedgekeurd hebben die op de 
Algemene Ledenvergadering zullen worden ingediend. Als de controle speciale 
boekhoudkundige kennis vereist, kan de Kascommissie worden bijgestaan door een 
specialist. 
Om de goedkeuring van de rekeningen te formaliseren, zal de Kascommissie een 
document opstellen en ondertekenen, waarin zij, tijdens de Algemene 
Ledenvergadering, de leden aanbevelen om het bestuur decharge te verlenen voor 
het jaar. Dit document zal in de Algemene Ledenvergadering worden gebruikt bij de 
goedkeuring van de jaarrekeningen.  

4. Na goedkeuring van de jaarrekening door de Kascommissie, dient de penningmeester 
een verslag op te stellen met het financiële saldo van het voorgaande jaar, die 
goedgekeurd en ondertekend moet worden door het Bestuur en vervolgens 
gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering, samen met opmerkingen, 
aanbevelingen en budgetplanning voor het komende jaar.  

5. Indien tijdens de Algemene Ledenvergadering de rekeningen van het voorgaande 
jaar niet zijn goedgekeurd, zal de Algemene Ledenvergadering een andere 
Kascommissie benoemen bestaande uit ten minste drie (3) leden om de rekeningen 
te herzien. Deze Kascommissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder 
genoemde. Binnen een (1) maand na de benoeming zal deze nieuwe Kascommissie 
zijn conclusies presenteren aan de Algemene Ledenvergadering. Als het resultaat 
opnieuw wordt afgewezen, neemt de Algemene Ledenvergadering alle maatregelen 
die nodig worden geacht voor het oplossen van de financiën en verificatie van elke 
onregelmatigheid en aansprakelijkheid.  

6. Na de Algemene Ledenvergadering is de penningmeester verantwoordelijk voor het 
publiceren van het goedgekeurde financiële verslag.  
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Artikel 11 
Ledenvergadering  

1. De Algemene Ledenvergadering zal elk jaar tijdens het eerste kwartaal plaatsvinden, 
hierbij zullen worden voorgelegd: het financiële jaarverslag van het voorgaande jaar, 
de goedkeuring van de jaarrekening(en), het presenteren van de financiële planning 
voor het nieuw jaar, het uitbrengen van het verslag over de activiteiten van het 
voorgaande jaar en planning voor toekomstige activiteiten.  

Bestuursverkiezingen vinden elke twee (2) jaar plaatst en de kascommissie wordt 
jaarlijks samengesteld.  

2. De Algemene Ledenvergadering wordt georganiseerd door het bestuur.  

3. Een Buitengewone Ledenvergadering zal plaatsvinden wanneer deze wordt 
bijeengeroepen door de voorzitter, door de meerderheid van het bestuur of door 
een/vijfde van de vaste leden. Dit verzoek moet schriftelijk worden gedaan en 
worden gericht aan de secretaris, die verantwoordelijk is voor het bijeenroepen van 
de leden, zoals vermeld in lid 5 van dit artikel.  

4. De Algemene Ledenvergadering vindt plaats wanneer tenminste één/derde (1/3de) 
van de vaste leden aanwezig is.  

5. De bijeenroeping van de Algemene Ledenvergadering geschiedt door openbare 
kennisgeving en wordt gepubliceerd via de belangrijkste communicatiemiddelen van 
de vereniging ten minste dertig (30) dagen van tevoren, met een lijst van 
onderwerpen waarover de leden zullen beslissen en de kandidatenlijst (indien van 
toepassing).  
In het geval van de Buitengewone Ledenvergadering zal minimaal veertien (14) 
dagen van tevoren gecommuniceerd moeten worden. 
Bijeenroeping van een Algemene Ledenvergadering waar een verkiezing zal 
plaatsvinden, zal het bestuur ten minste zestig (60) dagen van tevoren de 
beschikbare bestuurlijke functies, samen met de vereisten en het aanvraagformulier 
aan de leden meedelen.  

6. Naast de andere taken die in deze statuten zijn vastgelegd, is het de 
verantwoordelijkheid van de Algemene Ledenvergadering:  

a. het bestuur en de kascommissie te kiezen;  

b. deze statuten of het Huishoudelijke Reglement wijzigen en zaken die niet zijn 
gedekt oplossen;  

c. indien nodig, een voorzitter kiezen om de vergadering te leiden wanneer er 
sprake is van belangenconflict, bijvoorbeeld wanneer de voorzitter van de 
vereniging kandidaat is of wanneer het jaarverslag van het bestuur op de 
agenda staat;  

d. leden ontzetten, indien ernstige oorzaken worden erkend, in een met 
redenen omklede beslissing, in overeenstemming met artikel 6, lid 1-d van 
deze statuten;  

e. besluiten over de jaarrekening van de vereniging, rekening houdend met het 
advies van de kascommissie;  
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f. de minimumwaarde van de maandelijkse bijdrage(n) van de leden bepalen.  

7. De beslissingen van de Algemene Ledenvergadering worden genomen met een 
meerderheid van de geldige stemmen. In geval van het staken van de stemmen 
wordt het voorstel als afgewezen beschouwd en is het bestuur verantwoordelijk voor 
het voorbereiden van een nieuwe stemming. 
Onthoudingen, blanco of geannuleerde stemmen worden als ongeldig beschouwd.  

8. Voor besluiten betreffende lid 6-b en 6-d van dit artikel dient een Buitengewone 
Ledenvergadering te worden bijeengeroepen, waarbij goedkeuring alleen zal kunnen 
plaatsvinden met een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de 
vaste leden van de vereniging.  

9. Tijdens elke Algemene Ledenvergadering zullen notulen opgesteld worden, welke 
vervolgens gearchiveerd en beschikbaar worden gesteld voor leden. De notulen van 
de Algemene Ledenvergadering worden opgesteld door de secretaris of door iemand 
anders die door de Voorzitter van de vergadering wordt aangewezen. De voorzitter 
van de vergadering ondertekent de notulen samen met de notulist.  

10. Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter van de vereniging, zal de vice- 
voorzitter als voorzitter van de Algemene Ledenvergadering optreden. In geval van 
afwezigheid of ontstentenis van de vice-voorzitter zal de secretaris als voorzitter 
optreden.  

Artikel 12 
Deelname aan de Algemene Ledenvergadering  

en Het Nemen van Besluiten  
1. Alle niet geschorste leden mogen de Algemene Ledenvergadering bijwonen.  

2. Alleen de aanwezige vast leden mogen stemmen tijdens een Algemene 
Ledenvergadering. In uitzonderlijke gevallen, als het vast lid niet aanwezig kan zijn, 
kan het lid:  

a. vooraf een stemformulier invullen en ondertekenen, dat door de het 
bestuur moet worden verstrekt, waarin het lid de afwezigheidsreden 
vermeldt. Het formulier moet voor aanvang van de vergadering aan de 
secretaris worden overhandigd. Het is de verantwoordelijkheid van 
het lid om ervoor te zorgen dat het document tijdig ingevuld en 
overhandigd is;  

b. deelname aanvragen via elektronische communicatiemiddelen. Het is 
aan het bestuur om het verzoek in te willigen of niet, afhankelijk van 
de reden en de beschikbaarheid van deze middelen.  

3. Stemmen bij een verkiezing kan mondeling of schriftelijk worden gedaan. De vorm 
van de stemming wordt bepaald door de voorzitter van de Algemene 
Ledenvergadering. Een verkiezing vindt plaats per functie, te beginnen bij de 
voorzitterschap, dan de secretaris, dan de penningmeester, vervolgens de andere 
functies.  
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4. In een verkiezing, als er geen enkele kandidaat een meerderheid van de geldige 
stemmen heeft verkregen, zal een tweede stemming tussen de kandidaten die het 
grootste aantal geldige stemmen hebben verkregen worden gehouden. In het geval 
van een nieuwe gelijkheid, zal de kandidaat met de meeste tijd als vast lid worden 
gekozen.  

Artikel 13 
Statuten  

1. De Spiritistische Vereniging J.G.Plate moet statuten hebben die publieke toegankelijk 
zijn. Een bijgewerkte kopie zou digitaal beschikbaar moeten zijn op de website van 
deze vereniging en fysiek op het hoofdkantoor.  

2. Wijzigingen in de statuten kunnen alleen worden uitgevoerd met goedkeuring van de 
Algemene Ledenvergadering. Het voorstel tot wijziging van de statuten moet samen 
met de oproep voor een Buitengewone Ledenvergadering voor dit doel worden 
toegezonden.  

3. Het is niet toegestaan om de volgende artikelen/leden van deze statuten te wijzigen 
of te verwijderen:  

- artikel 1 leden 1, 2 en 3;  

- artikel 2;  

- artikel 8 lid 4;  

- artikel 9 leden 1 en 2;  

- artikel 14 lid 2;  

- artikel 15 leden 1 en 2;  

- evenals de bepalingen van dit artikel.  

Artikel 14 
Huishoudelijk Reglement (HR)  

1. De Spiritistische Vereniging J.G.Plate moet een Huishoudelijk Reglement (HR) 
hebben, met meer details en uitleg, regels over de studies, workshops, 
verenigingsactiviteiten en functiebeschrijvingen.  

2. Het Reglement kan niet in strijd zijn met deze statuten of met de Nederlandse wet.  

3. De Algemene Ledenvergadering kan regels wijzigen of nieuwe regels toevoegen aan 
met HR betrekking tot de beschrijving van bestuurstaken, studies, vergaderingen, 
beleid en andere zaken die het noodzakelijk acht.  

4. De HR moet voor alle leden beschikbaar zijn.  
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Artikel 15 
Ontbinding en vereffening  

1. De Spiritistische Vereniging J.G.Plate kan worden ontbonden door een beslissing van 
Algemene Ledenvergadering. Hiervoor is twee/derde van de stemmen van de leden 
nodig die aanwezig zijn bij de vergadering die speciaal voor dat doel bijeengeroepen 
is. De vergadering kan niet in de eerste bijeenkomst tot een besluit komen, zonder de 
aanwezigheid van drie/vierde van de leden of absolute meerderheid van de leden in 
de volgende bijeenkomsten.  

2. De ontbinding van de Spiritistische Vereniging J.G. Plate zal worden uitgevoerd door 
het bestuur.  

3. In geval van ontbinding zullen alle roerende en onroerende goederen van de 
Spiritistische Vereniging J.G. Plate worden toegewezen aan de Nederlandse Raad 
voor het Spiritistisme of aan een andere spiritistische vereniging, door de Algemene 
Ledenvergadering aangewezen.  

4. Na goedkeuring van de ontbinding blijft de Spiritistische Vereniging J.G. Plate bestaan 
zolang het nodig is om al haar tegoeden te liquideren. De regels van de statuten en 
het Huishoudelijk Reglement zullen dan van kracht blijven. In alle documenten en 
mededelingen gedaan door de Spiritistische Vereniging J.G. Plate, zal de boodschap 
"In ontbinding" bevatten.  

5. Administratieve documenten en verslagen van de Spiritistische Vereniging J.G. Plate 
moet worden bewaard door een lid van het bestuur voor ten minste tien (10) jaar na 
de ontbinding van de vereniging.  

Artikel 16 
Algemene bepalingen 

Situaties waarin deze statuten niet voorzien zullen worden besloten door het bestuur. 

*********************************** 

 

Op zestien oktober tweeduizend twintig (16/10/2020), verschenen de voorzitter en de 
secretaris van de Vereniging Spiritistische Groep J.G.Plate bij de notaris Mr H. J. Jacobs te 
Zaanstad om de statuten te registreren. 


