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Statutenwijziging

notaris te Groningen:--------------------------------------------------------------------------------------------------

FK/ pd
2013.001596.02
rep.nr

Heden, zeven mei tweeduizend dertien, verscheen voor mij, mr. drs. Fokko Aleid Keuning, ------

: 17.669

de heer mr. Winfryd Folkert de Haan, wonende te Groningen, Oosterkade 12 9 (9711 RS),-----geboren te Leeuwarden op vijftien oktober negentienhonderd vierenvijftig, gehuwd zich ---------legitimerende met een rijbewijs nummer: 4943738002;-----------------------------------------------------ten deze handelende als de enige bestuurder van en als zodanig vertegenwoordigende de-----stichting Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen, statutair gevestigd
in de gemeente Groningen, feitelijk gevestigd te Groningen en aldaar kantoorhoudende aan de
Van Elmptstraat 2 (9723 ZL), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57803846, ---hierna te noemen: de s ti chtin g. ------------------------------------------------------------------------------------De comparant verklaarde dat het bestuur van de stichting in zijn vergadering van heden heeft -besloten de statuten van de stichting te wijzigen; een exemplaar van de notulen van gemelde·-vergadering is aan deze akte gehecht.·--------------------------------------------------------------------------De comparant verklaarde vervolgens ter effectuering van gemeld bestuursbesluit dat de·--------statuten der stichting na het aanbrengen van de voorgestelde wijzigingen luiden als volgt:-------" DEF I N ITI ES.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Arti kel 1 .·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------In deze statuten zijn de volgende begrippen als volgt omschreven:--------------------------------------a.

Bestuur: het orgaan in de zin van artikel 5 van deze statuten;·--------------------------------------

c.

Bestuurslid: een I id van het Bestuur;----------------------------------------------------------------------

d.

Deelnemers: de (rechts)personen en instellingen, aan wie één of meer onroerende zaken
in eigendom toebehoren, waaraan tengevolge van gaswinning door de NAM ontstane -----aardbevingen en/of bodemdaling in de provincie Groningen of elders schade is opgetreden
dan wel daardoor in waarde zijn gedaald, die de deelnemersvoorwaarden hebben ----------onderschreven en een overeenkomst met rechtsbijstand met De Haan Advocaten & ·-------Notarissen hebben ondertekend of zullen ondertekenen;·--------------------------------------------

e.

Deelnemingsvoorwaarden: de voorwaarden voor deelname aan de Stichting.----------------

f.

Vergadering van Deelnemers: de in artikel 11 vermelde Vergadering van Deelnemers;----

g.

Stichting: de in artikel 2 vermelde stichting;--------------------------------------------------------------

h.

Vaststellingsovereenkomst: een overeenkomst, resulterend na onderhandelingen of·----procedures tussen enerzijds de Stichting en anderzijds de NAM en/of de Staat , welke ·----geformaliseerd dient te worden tussen de NAM, de Staat, de Stichting en/of enige andere partij met de bedoeling de claims van de Deelnemers tot vergoeding van door hen geleden
schade te beslechten;-------------------------------------------------------------------------------------------

i.

NAM: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nederlandse Aardolie----
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Maatschappij B.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage, feitelijk gevestigd te Assen en·---aldaar kantoorhoudende aan de Schepersmaat 2 (9405 TA), welke vennootschap is -------ingeschreven in het handelsregister onder nummer 04008869, dan wel haar------------------dochterondernemingen of aan de genoemde vennootschappen gelieerde ondernemingen;j.

Staat: de Staat de Nederlanden·-----------------------------------------------------------------------------

NAAM EN ZETEL.·----------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De Stichting draagt de naam: Stichting Waardevermindering door Aardbevingen·------------Groningen, bij verkorting genaamd "Stichting WAG".---------------------------------------------------

2.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Groningen.----------------------------------------------------------

D OEL EN M I DDELEN. -----------------------------------------------------------------------------------------------Arti k e I 3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het doel van de Stichting is:----------------------------------------------------------------------------------a.

het behartigen van de belangen van de Deelnemers, in de ruimst mogelijke zin van --het woord, waaronder begrepen de vaststelling van de schade bestaande uit-----------waardevermindering van hun onroerende zaken, die de Deelnemers hebben geleden·
door gaswinning door de NAM en/of handelen of nalaten van de NAM en/of de Staat, ·
welk handelen de bodemdaling en/of aardschokken tot gevolg heeft gehad;--------------

b.

het (doen) verrichten van onderzoek naar het doen of nalaten door de NAM en/of de·Staat;----------------------------------------------------------------------------------------------------------

c.

het uitzoeken, onderzoeken, analyseren en nagaan van alle mogelijke wegen voor het
verkrijgen van schadevergoeding voor de Deelnemers;-----------------------------------------

d.

het verkrijgen van financiering voor procedures tot schadevergoeding;---------------------

e.

het instellen van vorderingen in en buiten rechte tot verkrijging van een verklaring voor
recht dat de NAM en/of de Staat aansprakelijk is voor de waardedalingen aan de -----onroerende zaken;·----------------------------------------------------------------------------------------

f

het namens de Deelnemers eisen van schadevergoeding voor het handelen en/of----nalaten van de NAM en/of de Staat, het voeren van onderhandelingen, het voeren van
procedures en het treffen van andere rechtsmaatregelen tegen de NAM en/of de Staat
teneinde de waardevermindering van het onroerend goed van de Deelnemers te------verha Ie n; . ----------------------------------------------------------------------------------------------------

9.

het selecteren, aanhouden en toezicht houden op de advocaten en -----------------------advocatenkantoren welke door de Stichting zijn gekozen met als doel het voeren van procedures namens de Stichting of Deelnemers;--------------------------------------------------

h.

het selecteren, aanhouden en toezicht houden op deskundigen t.b.v. het vaststellen --
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van de aansprakelijkheid
i.

het onderhandelen

en de omvang van de geleden schade;----------------------------

en het aangaan van overeenkomsten

om geschillen tussen de -----

NAM, de Staat en de Stichting te schikken door middel van een----------------------------Vas ts tel Ii n gov eree n komst;·-----------------------------------------------------------------------------j.

het verkrijgen en distribueren, of monitoren en toezicht houden op de distributie van,·iedere financiële compensatie of uitkering, verkregen van of toegezegd door de NAM en/of de Staat voor de schade of een deel van de schade, welke is geleden door de -Deelnemers in verband met de gaswinning door de NAM; en----------------------------------

k.

al hetgeen te doen dat met het vorenstaande

verband houdt of daaraan dienstig kan ·-

zijn, in de ruim st m ogel ij ke zin.------------------------------------------------------------------------2.

De stichting beoogt uitdrukkelijk niet het maken van winst. Een eventueel·---------------------exploitatieoverschot,

dat is ontstaan ten gevolge van door van de NAM en/of de Staat ------

ontvangen schadevergoedingen,

wordt aangewend om de door de Stichting ontvangen----

bijdragen van Deelnemers, zoals bedoeld in artikel 4, aan de Deelnemers terug te betalen.
Van het bedrag dat daarna resteert zullen schadevergoedingen
worden uitgekeerd overeenkomstig

aan de Deelnemers·--------

een door het bestuur in overleg met de Vergadering·---

van Deelnemers (aan de hand van de ingediende en door deskundigen gewaardeerde----schadeclaim s) vast te stellen omslagstelsel.-------------------------------------------------------------M I DD ELEN . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 4.·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------De middelen der stichting bestaan uit:---------------------------------------------------------------------------a.

een eenmalige bijdrage van de deelnemers bij aanmelding, te weten éénhonderd euro € ---

1 00, 00); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------b.

subsidies;·----------------------------------------------------------------------------------------------------------

c.

leningen ontvangen van Deelnemers en/of derden ter verwezenlijking van haar--------------d oei stel Ii nge n; ·----------------------------------------------------------------------------------------------------

d.

erfrechtelijke verkrijgingen

en schenkingen;·--------------------------------------------------------------

e.

overige m id de Ie n. ------------------------------------------------------------------------------------------------

BEST U U R.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arti k e I 5.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het Bestuur der stichting, dat bestaat uit ten minste drie leden, daartoe benoemd door de
Vergadering van Deelnemers,

2.

die tevens het aantal Bestuursleden bepaalt.---------------------

Bij ontbreken van een Vergadering van Deelnemers voorziet het Bestuur zelf in vacatures in zijn m id den . ·----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

>

Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.-----
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De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn.·--------4.

Bij ontstentenis van een of meer leden van het Bestuur, vormen de overige leden het ------Bestuur.·------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arti k el 6. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De leden van het Bestuur hebben zitting voor een periode van drie jaren. Aftreden vindt---plaats overeenkomstig een door het Bestuur in overleg met de Vergadering van -------------Deelnemers op te stellen rooster van aftreden. Herbenoeming is mogelijk met dien ---------verstande dat geen Bestuurslid langer dan een onafgebroken periode van negen jaren lid van het Bestuur kan zijn.---------------------------------------------------------------------------------------

2.

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:----------------------------------------------------------------a.

door periodiek aftreden-----------------------------------------------------------------------------------

b.

door bedanken ; ·--------------------------------------------------------------------------------------------

c.

doordat het Bestuurslid het vrije beheer over zijn vermogen verliest;------------------------

d.

door ontslag door de Vergadering van Deelnemers krachtens een daartoe strekkend besluit genomen met een meerderheid van vier/vijfde van de uitgebrachte stemmen in
een vergadering waarin vier/vijfde van het aantal deelnemers vertegenwoordigd is.-----

3.

Het aftreden van de leden van het Bestuur vindt plaats in de in artikel 11 lid 1 bedoelde ---vergadering van de Vergadering van Deelnemers, met dien verstande, dat de·---------------Bestuursleden in functie blijven, totdat in hun opvolging is voorzien.-------------------------------

4.

In tussentijdse vacatures wordt voorzien door het houden van een tussentijdse vergadering
van de Vergadering van Deelnemers.----------------------------------------------------------------------

5.

In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van het Bestuur, voorziet het Bestuur zelf·
in de vervu 11 i ng van tussentijdse vacatures.--------------------------------------------------------------De op deze wijze benoemde(n) treedt (treden) af in de eerstvolgende vergadering van de·Vergadering van Deelnemers, tenzij de Vergadering van Deelnemers de benoeming-------bekrachtigt.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.

De tussentijds aangewezen Bestuursleden nemen op het in lid 1 van dit artikel bedoeld ---rooster de plaats in van degenen die zij vervangen.----------------------------------------------------

B ESTU U RSVE RGAD ERIN GEN.·---------------------------------------------------------------------------------Artikel 7 .·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het Bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of een ander lid van het Bestuur dit ----------wenselijk oordeelt, met dien verstande dat telkens vóór één mei de jaarvergadering van het
Bestuur moet worden gehouden.----------------------------------------------------------------------------

2.

De oproepingen voor de vergaderingen van het Bestuur geschieden schriftelijk, op een ·---termijn van ten minste zeven dagen, de dag der oproeping en de dag der vergadering niet.
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meegerekend, door of namens de voorzitter respectievelijk het lid of de leden die zulks ----wenselijk oordelen. De oproeping tot de jaarvergadering geschiedt door of namens de-----voorzitter .·---------------------------------------------------------------------------------------------------------3.

De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te -----behande Ie n o nde rwerpen . -------------------------------------------------------------------------------------

4.

Indien geen oproeping heeft plaatsgehad of deze oproeping niet op de voorgeschreven ---wijze is geschied of enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van -------------vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht is genomen, -----kunnen in een Bestuursvergadering toch geldige besluiten worden genomen mits met-----algemene stemmen en voorzover alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.·--------------

5.

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid door een ander Bestu u rs Ii d . -----------------------------------------------------------------------------------

6.

Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden door de secretaris of---door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen ------worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en·----secretaris hebben gefungeerd. -------------------------------------------------------------------------------

B ESTUU RSB ESL UITEN.--------------------------------------------------------------------------------------------

Arti kei 8.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

leder Bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.----------------------------------

2.

Besluiten van het Bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van de----------uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van de Bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.--------------------------------------------------------------------------1 ndien dit laatste niet het geval is, wordt een tweede vergadering gehouden binnen dertig --

dagen, doch niet eerder dan zeven dagen na de eerste vergadering.-----------------------------Deze tweede vergadering is, ongeacht het aantal aanwezigen, bevoegd besluiten te-------nemen omtrent de punten waarover in de eerste vergadering wegens ontbreken van het --quorum geen bes!uit kon worden ge nomen.-------------------------------------------------------------1 n de oproeping tot deze tweede vergadering wordt vermeld dat het Bestuur ongeacht het -

aantal aanwezige of vertegenwoordigde Bestuursleden rechtsgeldige besluiten kan nemen.
Een besluit tot het aangaan of beëindigen van een reeds aangegane van de overeenkomst
tot rechtsbijstand kan slechts worden genomen krachtens een daartoe strekkend besluit --van het bestuur, genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle----------Bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.----------------------------------------------------3.

Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter van de---------vergadering een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit vóór
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de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.4.

Blanco stemmen en ongeldige stemmen, ter beoordeling van de voorzitter, worden geacht
niet te zijn u itgebracht.------------------------------------------------------------------------------------------

5.

In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter·--van de vergadering.---------------------------------------------------------------------------------------------

6.

Een besluit van het Bestuur kan buiten vergadering worden genomen, mits alle--------------Bestuursleden schriftelijk, per fax of enig ander maatschappelijk aanvaard (elektronisch) --communicatiemiddel verklaren, dat zij met het desbetreffende voorstel instemmen.----------Dergelijke besluiten worden aan de notulen toegevoegd.---------------------------------------------

7.

Elk lid van het Bestuur is bevoegd zich in de Bestuursvergadering te laten·--------------------vertegenwoordigen door een ander Bestuurslid onder overlegging van een schriftelijke----volmacht. Een Bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander Bestuurslid als-----------------gevoIm a c htigde optreden.------------------------------------------------------------------------------------Het in de vorige alinea bepaalde is niet van toepassing indien de voorzitter van oordeel is dat, gezien het belang van het geagendeerde onderwerp, de persoonlijke aanwezigheid --van de Bestuursleden gewenst is; hiervan wordt bij de oproeping tot de vergadering--------m eldin g gemaakt.------------------------------------------------------------------------------------------------

B ESTU U RSTAAK.----------------------------------------------------------------------------------------------------Arti k el 9. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het Bestuur is belast met het besturen der stichting en heeft daarbij onder meer tot taak:--a.

het opstellen en (indien nodig) aanpassen van de deelnamevoorwaarden;----------------

b.

het coördineren van pogingen tot (gerechtelijke) procedures voor schadevergoeding -van Deelnemers tegen de NAM en/of de Staat;----------------------------------------------------

c.

het coördineren van de financiering van (gerechtelijke) procedures voor·-----------------schadevergoeding van Deelnemers tegen de NAM en/of de Staat;--------------------------

d.

het nemen van rechtsmaatregelen, die kunnen bijdragen aan verhaal op de NAM-----en/of de Staat;----------------------------------------------------------------------------------------------

e.

het onderhandelen met de NAM en/of de Staat met als doel het creëren en finaliseren
van een oplossing voor de claims van de Deelnemers in de vorm van een schikking;---

f.

het instellen van rechtsvorderingen met als doel het verkrijgen van een ------------------aansprakelijkheidsverklaring tegen of schadevergoeding van de NAM en de Staat, en
indien mogelijk, het voeren van deze procedures;------------------------------------------------

g.

het aangaan van een of meer Vaststellingsovereenkomsten met de NAM en/of de ----Staat tegen finale kwijting of afstand van rechten;------------------------------------------------

h.

het innen van betalingen als gevolg van schikkingen namens en ten behoeve van alle
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Deelnemers, te betalen door de NAM op basis van een gerechtelijk bevel en/of een --Vaststellingsovereenkomst, en deze betalingen te verdelen over de Deelnemers;------i.

alles te doen wat het Bestuur wenselijk of nodig acht ter bereiking van haar doel, met·
inbegrip van het aannemen van advocaten, deskundigen en adviseurs om de Stichting
te assisteren in het opeisen van vorderingen van de Deelnemers.---------------------------

2.

Onverminderd het overigens in deze statuten bepaalde heeft het Bestuur de voorafgaande
toestemming van de Vergadering van Deelnemers nodig voor besluiten strekkende tot:-----a.

de handelingen bedoeld in lid 2 van dit artikel;-----------------------------------------------------

b.

het sluiten van overeenkomsten van geldlening ter financiering van eventuele----------p rocedu res;·-------------------------------------------------------------------------------------------------

c

het aangaan van Vaststellingsovereenkomsten en/of andere daden van schikking;-----

d.

het aangaan van overeenkomsten betreffende de structurele en duurzame·-------------samenwerking van de Stichting met andere organisaties met een aan de Stichting ----verwant doel, alsmede het aanbrengen van wijzigingen in en/of het beëindigen van --zod an ige overeenkomsten;·-----------------------------------------------------------------------------

e.

in het algemeen het verrichten van handelingen die de som of de waarde van een----door de raad vast te stellen bedrag te boven gaan.-----------------------------------------------

Op het ontbreken van de goedkeuring als in dit artikellid bedoeld kan tegen derden geen -beroep worden gedaan. ----------------------------------------------------------------------------------------

3.

De taken en bevoegdheden van het Bestuur kunnen nader worden geregeld in een door --het Bestuur in overleg met de Vergadering van Deelnemers vast te stellen reglement.-------

VE RTEG ENW 00 RDI GI NG.·---------------------------------------------------------------------------------------Arti k el 1 0 . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

2.

De stichting wordt vertegenwoordigd door:---------------------------------------------------------------a.

hetzij het Bestuur;·-----------------------------------------------------------------------------------------

b.

hetzij twee gezamenlijk handelende leden van het Bestuur, onder wie de voorzitter.----

Het Bestuur kan andere personen - al dan niet in dienst van de stichting of een deelnemer
- volmacht verlenen de stichting binnen de in de volmacht omschreven grenzen te ----------vertege nwoordi gen . ·---------------------------------------------------------------------------------------------

VE RGAD E RI NG VAN DEELNEMERS.--------------------------------------------------------------------------Artikel 11 . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De Vergadering van Deelnemers vergadert zo dikwijls het Bestuur of één/tiende van het --aantal Deelnemers dit wenselijk oorde(e)l(t)(en), met dien verstande dat telkens vóór één·juni de jaarvergadering van de Vergadering van Deelnemers moet worden gehouden.-------

2.

De oproepingen voor de vergaderingen van de Vergadering van Deelnemers geschieden --
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schriftelijk, op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag der oproeping en de dag --der vergadering niet meegerekend, door of namens het Bestuur respectievelijk de----------Deelnemers die zulks wenselijk oordelen. De oproeping tot de jaarvergadering geschiedt -door of namens de voorzitter van het Bestuur van de Stichting.------------------------------------3.

Indien geen oproeping heeft plaatsgehad of deze oproeping niet op de voorgeschreven ---wijze is geschied of enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van -------------vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht is genomen, -----kunnen in een vergadering van de Vergadering van Deelnemers toch geldige besluiten ·---worden genomen mits met algemene stemmen en voorzover alle Deelnemers aanwezig of
vertege nwoordigd zijn . ------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Besluiten van de Vergadering van Deelnemers worden genomen met ten minste twee-----derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan twee/derde van
het aantal Deelnemers aanwezig of vertegenwoordigd is.·-------------------------------------------lndien dit laatste niet het geval is, wordt een tweede vergadering gehouden binnen dertig -dagen, doch niet eerder dan zeven dagen na de eerste vergadering.-----------------------------Deze tweede vergadering is, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde ·--------Deelnemers, bevoegd besluiten te nemen omtrent de punten waarover in de eerste--------vergadering wegens ontbreken van het quorum geen besluit kon worden genomen, mits --met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.------------------------------------------

5.

De vergaderingen van de Vergadering van Deelnemers worden geleid door de voorzitter -van het Bestuur en bij diens afwezigheid door een ander lid van het Bestuur.-------------------

6.

Iedere Deelnemer heeft het recht tot het uitbrengen van één stem .. --------------------------------

7.

Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter der-------------vergadering een schriftelijke stemming gewenst acht of één der deelnemers dit vóór de ---stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.-----

8.

Blanco stemmen en ongeldige stemmen, ter beoordeling van de voorzitter, worden geacht
niet te zijn uitgebracht.------------------------------------------------------------------------------------------

9.

In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter·--va n de vergadering.---------------------------------------------------------------------------------------------

10. Een éénstemmig besluit van alle Deelnemers, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, -heeft, mits met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van -de Vergadering van Deelnemers.---------------------------------------------------------------------------F I NAN C I E EL BEH EER.·---------------------------------------------------------------------------------------------Arti k el 1 2 . ·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met één en dertig december.------
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2.

Na het einde van het boekjaar stelt het Bestuur de jaarrekening omtrent het verstreken ----boekjaar vast en legt dit ter goedkeuring voor aan de Vergadering van Deelnemers.----------

3.

De jaarrekening wordt goedgekeurd door de Vergadering van Deelnemers in de in artikel --

11 lid 1 bedoelde jaarvergadering.--------------------------------------------------------------------------4.

Goedkeuring door de Vergadering van Deelnemers strekt tot décharge van het Bestuur---voor zijn handelingen gedurende het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, ·--voorzover deze handelingen uit de jaarrekening en de bijbehorende stukken blijken.---------

5.

Het Bestuur legt in vorenvermelde jaarvergadering van de Vergadering van Deelnemers --voorts een door de secretaris opgesteld jaarverslag over, hetwelk eveneens door de -------Vergadering van Deelnemers wordt goedgekeurd.------------------------------------------------------

7.

Vóór één november van elk jaar stelt het Bestuur voor het komende boekjaar een·----------begroting op. De Vergadering van Deelnemers keurt de begroting goed in een vóór de----aanvang van het boekjaar, waarop de begroting betrekking heeft, te houden vergadering.--

RE G LEM ENTEN . ·-----------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1 3 . ·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het Bestuur kan één of meer reglementen vaststellen, welke geen bepalingen mogen -----bevatten die strijden met de statuten. Een reglement kan door het Bestuur worden ----------gewijzigd.·----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Een reglement en de wijzigingen daarvan behoeven de goedkeuring van de Vergadering -van DeeInem ers.-------------------------------------------------------------------------------------------------

STAT UTENWIJZIGI NG. ---------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 14.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

In de statuten kan slechts wijziging worden gebracht bij notariële akte krachtens een-------daartoe strekkend besluit van het Bestuur.----------------------------------------------------------------

2.

In de oproeping tot de betreffende vergadering moet zijn vermeld welke wijzigingen in de -statuten worden voorgesteld.---------------------------------------------------------------------------------

3.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft de goedkeuring van de Vergadering van------------DeeI nemers.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 NT BI ND ING . ·---------------------------------------------------------------------------------------------------------Arti k e I 15.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------De stichting wordt ontbonden door een besluit van het Bestuur.------------------------------------------Op een besluit tot ontbinding is al het in artikel 14 bepaalde van overeenkomstige toepassing.--L IQU I DAT I E.·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Arti kel 17.·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De liquidatie geschiedt door het Bestuur.------------------------------------------------------------------
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2.

Een eventueel exploitatieoverschot, dat is ontstaan ten gevolge van door van de NAM -----en/of Staat ontvangen schadevergoedingen, wordt aangewend om de door de Stichting ---ontvangen bijdragen van Deelnemers, zoals bedoeld in artikel 4, aan de Deelnemers terug
te betalen. Van het bedrag dat daarna resteert zullen schadevergoedingen aan de----------Deelnemers worden uitgekeerd overeenkomstig een door het bestuur in overleg met de ·--Vergadering van Deelnemers (aan de hand van de ingediende en door deskundigen-------gewaardeerde schadeclaims) vast te stellen omslagstelsel.------------------------------------------

ONVOO RZIENE G EVALLEN.·-------------------------------------------------------------------------------------Art ikel 1 8. ·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 n gevallen waarin de statuten of het (de) reglement(en) niet voorzien, beslist het Bestuur. -------

Dergelijke besluiten worden meegedeeld in de eerstvolgende Vergadering van Deelnemers.----De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken ·-verschenen persoon, voorzover door de wet voorgeschreven, is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.-----------------------------W AA RVAN AKTE,·----------------------------------------------------------------------------------------------------i s verleden te Groningen op de datum en het tijdstip in het hoofd van deze akte vermeld. Na---zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop door mij, notaris, aan de verschenen persoon heeft hij verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben ------genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. ·----Onmiddellijk na beperkte voorlezing van de akte is deze eerst door de verschenen persoon en vervo I gens door m ij, notaris , o nde rtekend . ·---------------------------------------------------------------------(Vo I gt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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