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Heden, eenentwintig juni tweeduizend frwaalf,verschenen voor mij,Mr. RENEALFREDSTOKER,
notaris, gevestigd te Nijmegen:-

1. mevrouw Ikram CHOUHAM, wonende te 6591 KD Gennep, Bierbrouwersgioes 40,geboren te Gennep op vier jaauari negentienhondeid negentig, zich legitimerende methaar Nederlandse identiteitskaart nummer IS94PH7C4, afgegeven te Gennep op vijffebtuari tweeduizend twaalf, ongehuwd en geengeregistteerd partner;

2. mevrouw Mei- em OZDEMIR, wonende te 6535 NLNijmegen, Malderbuichtstraat350, geboren te Enschede op veertien december negentienhondeid achtentachdg, zich-

legitimeiende met haaridentiteitskaart nummer IPOD4JK61,afgegevente Nijmegen opachttien novembei tweeduizend negen, ongehuwd en geengeregistreeid partoer;
te dezen handelend als penningmeester respecrieveUjk secretaris van - en als zodanig, medeop basis van na te noemen besluit van de algemene vergadering, veitegenwoordigend - de teNijmegen gevesdgde en aldaar 6525 AJ, Heijendaalseweg 141, kamei N-1. 260,kantoorhoudende vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

Moslimstudentenv m :in; Ni'me en, ingeschieven in het handelsiegister ondernummer 09171916, welke vereniging hierna te noemen "deveremging".
Verklarin

De comparanten, handelend als gemeld, gaven vooraf te kennen:-

Op een januari tweeduizend vijfis de vereniging opgericht zonder vasdegging van statutenbij notariele akte. Sinds zeven juni tweeduizend zeven is de vereniging in het handelsregisteringeschreven.-

In de algemene ledenvergaderiag dervereniging gehouden te Nijmegen op denmei frweeduizend twaalf is besloten de statuten van de veteniging gewijzigd vast te leggen bijnotariele akte. Een uittreksel iiit de notulen van dezevergadering is aandezeakte gehecht.In dezevergadering zijn twee gezamenlijk handelend bestuuisleden gemachtigd om bij de-

aktevanvasdeggingvan degewijzigdestatuten, hetzij in persoon, hetzij bij gemachtigde, tecompareren.-

Ter uitvoering hiervan verklaaide de comparant, handelend als gemeld, de statuten van de
veienigingals volgt gewijzigdvast te stellen:
STATUTEN:NAAM EN ZETEL
Artikel 1

Deverenigingdraagtde naam:Moslimstudentenvereni in Ni'me en MSV
Ni'nae en en is gevestigd te Nijmegen.
DOEL
Artikel 2

Deverenigingheeftten doel:
a. het met eUsaarin contactbrengenvan moslimstudenten;
b. het bevorderen van de moslimidentiteit in gemeenschapsverband;c. het bevorderenvan de maatschappelijkebetcokkenheidvanuit de islam;

d. het stimuleren van academische en islamidsche vorming;
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e. er toe bijdragen dat haarleden hun studentendjd afsluiten als zelfverzekerde academid.-

diezichislamitischhebbenontwikkeld enmaatschappeUjkbetrokken 2ijnvanuitde

islam;-

f. het bevotderen van contacten tussen deleden van deverenigmg enmoslimstudenten_
aanumversiteiten en hogescholenin en buiten Nederland.
LIDMAATSCHAP
Aldkel 3

1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. Waar in deze statuten of in b-achtens_

dezestatuten vastgestelde reglementen ofgenomen besluiten sprakeisvanlid ofleden-

wardendaaronderdegewonezowelalsdeereledenbegrepen,tenzij uitdrukkeUjkanders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.

2. Gewoneledenzijn zij diezichalsUdbij hetbestuur hebbenaangemeld en doorhetbestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.

Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan dealgemene vergadering alsnog tottoelatingbesluiten.-

3. Ereledenzijnzij die,opgrandvanbijzondereverdienstenvoor devereniging, alszodanigdoordealgemenevergaderingzijnbeaoemdenhunbenoeminghebben-

aanvaard.Artikel 4

Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaai voor overdracht of i
Artikel 5
1. Het Udmaatschap eindigt:a.

door de dood van het Hd;

b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.2.

Opzegging van het lidmaatschap door hetlid kan slechts geschieden tegen het eindevan eenboekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeg^ngstermijn vanten minste vier weken. --

Niettemin is onmiddellijke beeindigingvanhetlidmaatschap door opzeggingmogelijk:a.
indienredelijkerwijs nietgevergdkanwardenhetlidmaatschap te laten- voortduren;
b.

binneneenmaandnadateecbesluitwaarbijdetechtenvandeledenzijnbeperktof hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld ten2ij het betreft eenwijzigingvan degeldelijke rechten en
verpUchtingen;-

c. binnen eenmaand nadat eenlid een besluit is meegedeeld tot omzetdng van d(
veremging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

Indieneen opzeggingniettijdigheeftplaatsgehad, loopt hetUdmaatschap door tot heteinde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
3.

Opzegging van het Udmaatschap door devereniging kan eveneens slechts geschiedentegen het einde van een boekjaar.
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De opzegging geschiedt door het bestuur, schrifteUjk enmet inachtneming van eenopzeggmgsternup van ten minste viei weken. Opzegging van het lidmaatschap door de-

verenigmg kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van devereniging nietgevergd kanwarden het lidmaatschap te laten voortduren.

Indleneenopzeggingnietdjdigheeftplaatsgehad,loopthetlidmaatschapdoortot het4.

eindevan het eersfrvolgende verenigmgsjaar.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen warden uitgesproken wanneer een lid in-

strijd met de statuten, reglementen ofbesluiten vandeveremging handelt, zoalsondemieet in hetgeval dat, ondanks betaUngsherinnering, dejaarlijkse bijdrage niet ofniet rijdigwotdt betaald ofwanneer hetlid devereniging op onredeUjke wijze benadeelfc-

De oatzetdng geschiedt door het bestuur, dathet bettokken Udten spoedigste van hetbesluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen eenmaand na ontvangst van de kenmsgeving in beroep te gaan bij de algemene
vergadeiing.-

Gedurende debeioepstermijn enhangendehetbetoep is hetUdgeschorst.
De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe
stcekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten miaste twee/derde van hetaantal uitgebrachte steminen.
5.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft-

desniettemin dejaarlijkse bijdragevoor hetgeheeldoorhetlidverschuldigd.
Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluitenvan devereniging of deveremging op onredeUjke wijze benadeelt, schorsen voor een-

doorhetbestuur te bepalenperiodevanmaxunaalzes (6) maanden. Tegen deschorsing is beioep mogelijk bij de algemene vergadering. Het in lid 4 bepaalde
aangaande beroep is van overeenkomstige toepassing.

DONATEURSArtikel 6

Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.-

Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen.Donateius zijn verplicht jaarUjks aan de vereniging een geldeUjke bijdrage te verienen,
waarvan de minimale omvang door de algemene veigadering wordt vastgesteld.
GELDMIDDELEN
Artikel 7

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de gewoneleden en de donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.-

2. leder gewoon lid is jaarlijks een bediagverschuldigd, welk bedragwordt vastgestelddoor de algemene vergadering.

Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de
ereleden vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daatvan vrijgesteld.

BESTUURArdkel 8
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1.
2.

Het bestuur bestaatuit ten minste diie natuurlijke personen, dieuit hun midden eenvoorzitter, een secretans en een penningmeesteraanwijzen.-

Debestuursleden warden door dealgemenevetgadering benoemd uit deledenvan deveremgiag.-

De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast. -

3. Bestuursleden kunnentealientijdeonderopgaafvantedenendoordealgemeneveigaderingwardengeschorstenontslagen. Terzakevanschoisingofontslagbesluitde
algemenevergaderingmeteenmeerderheidvantwee/derdevandeuitgebracht(
stemmen.-

4.

5.

Indieningevalvan schorsing van eenbestuursUd dealgemene vergadering nietbinnendriemaandendaaraatot zijnontslagheeftbesloten, eindigtdeschorsing. Hetgeschorste bestuuisUd wordtin degelegenheid gesteld zichindealgemene veigaderingte verantwoorden en kan zich daarbij door een taadsman doen bijstaan. --

Bestuursleden warden benoemd voor eenperiode van maximaal twee jaar. Onder een-

jaarwordtte dezenverstaandeperiodetussentweeopeenvolgende jaarUjkse algemene-

vergaderingen De bestuursleden treden afvolgens een door hetbestuur op te maken6.

rooster; een volgens het rooster aftredend bestuiusUd is onmiddellijk heibenoembaar-

Inbestaandevacatureswordtzospoedigmogelijkvoorzien. Eennietvoltallig bestuur-

blijft bestuursbevoegd.
Artikel 9-

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot
2.

wedeiopzegging, taken enbevoegdheden delegeren aaneen eventueel dageUjks bestuur.
Het bestuur is, behoudens hetin lid 3 van dit aitikel bepaalde, mede bevoegd tebesluiten tot het aangaanvan overeenkomsten tot vetkrijging, vervreemding of

bezwaringvanregistergoederen entothetaangaanvanovereenkomsten waarbijdevereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor eea derde3.

sterk maakt ofzich tot zekerheidsstelling voor een schuldvan een anderverbindt.-

Het bestuur behoeft degoedkeuringvandealgemenevergaderingvoor besluiten tothet aangaanvan overeenkomsten, hiervoorin Ud 2 omschreven.-

Zander voomielde goedkeuring kan devereniging terzake van deze rechtshandelingenniet rechtsgeldig warden vertegenwoordigd.
ArtikellO-

1. Het besfruurvertegenwoordigt devereniging.
2. De vettegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de-

secretaris ofdepenningmeester, danweldesecretaris tezamenmet depenningmeester.3. Het bestuut kanvolmacht verienen aaneenofmeerbestuursleden alsookaananderen,om deverenigingbinnende grenzenvan dievohnachtte vertegenwoordigen.
DE ALGEMENE VERGADERIN '
Artikelll-

De aJgemenevergadeiingen wardengehoudenin degemeente waardevereniging statutair-

is gevesdgd.Artikel 12-

-4-

^Ki\

(

I
w

^.
'^

z

^

v^"

Toegang tot dealgemene vergadering hebben deleden dieniet geschorst zijn, alsmede-

degenen diedaartoedoorhetbestuuien/ofdealgemenevergaderingzijnuitgenodigd.Eengeschorst Udheeft toegang tot devergadering waarin hetbesluit tot schorsin^
wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeten.2.

Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn vootmelde leden. leder van hen heeft-

e6nstem. leder diestemgerechdgd is, kanaaneenandere stemgerechtigde schriftelijkvolmacht verlenen tot hetuitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kanvoor ten3.

hoogste twee personen als gevohnachtigde optreden.

Eeneenstemnugbesluitvanaldegenen,diein dealgemenevergaderingstemgerechtigd-

zijn, ook al zijn zij niet in vergadeting bijeea, heeft, mits met voorkenms van het4.

bestuur genomen, de zelfde kracht als een besliiit van dealgemene vergadering.Devoorzitter bepaalt dewijzewaarop destemmingen in dealgemene vergaderin^
wardengehouden.-

5.

AUe besluiten waatomtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid isvoorgeschreven, warden genomen bij volstcekte meerderheid van de uitgebrachti
stemmen. Bij staking van stemmen ovet zaken is het voorstel verworpen. Staken dt
stemmen bi] verkiezing van peisonen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen-

meei dantweepersonen doorniemand eenvolstrekte meerderheid isverfccegen, woidtherstemd tussen detwee personen, diehet grootste aantal stemmen taregen, zo nodigna tussenstemnung.-

Aitikel13

1. De algemene veigaderingen warden geleid door devoorzitter of, bi] diens afwezigheid,door een daartoe door de ter vergadering aanwezige bestuursleden aan te wijzenbestuurslid.-

2.

Zijn geenbestuursleden aanwezig,danvoorziet devergadering zelfin haatleiding.Het door devoorzitter ter algemene vergadermg uitgesproken ootdeel datdoor dt
veigadering een besluit is genomen, is beslissend.

Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemdover een niet schriftelijkvastgelegdvooistel.
3.

Van het ter algemene veigadering verhandelde warden notulen gehouden door d(
secretaris of door een door devoorzitter aangewezenpersoon.Dezenotulen warden in de zelfde ofin de eerstvolgende algemene vetgaderin,,

vastgesteld enten blijke daai-vandoor devoorzitter endesecretaris van dievergadermgondertekend.-

Artikel -1

1. Hetboekjaarvandeverenigingloopt van eenSeptember tot enmet eenendertigaugustusvan het daaropvolgendekalenderjaar.

Jaarlijks wordt ten minste een algemene vergadering gehouden enwelbinnen zesmaanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termija door d(

algemene vergadering. In deze aJgemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslaguit over degangvanzakenin devereniging enover hetgevoeide beleid. Hetlegtdebalans ende staatvan batenenlastenmet eentoeUchting ter goedkeuting aande-
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vergaderingover.

Deze stukken warden ondertekend dooi-debestuursleden; ontbreekt deondertekeningvaneenofmeerhunner,danwordtdaaryanonderopgavevanredenenmeldinggemaakt.2.

Wordt omti-ent degetrouwheid van de stukken bedoeld in hetvorige lid aandealgemene vergadering niet overgelegd eenverMarmg afkomstig van een accountant als-

bedoeld in artikel 2:393Ud 1 vanhetBurgerUjk Wetboek, danbenoemt dealgemene

vetgadeting, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden diegeen deelvan het3.

bestuurmogen uitmaken.
Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste een maand voor de dar

waarop de algemene vergadering zalwardengehouden waarin deze zullen wordenbehandeld, toekomen aan de commissie.

Decommissie onderzoekt dezestukken enbrengt aandealgemene vergadering verslag-

4.

van haatbevindingenuit. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door_

haar gevraagde inUchtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en dewaaiden te
tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te gevea.

5. Vergtditonderzoeknaarhetooideeldercommissie bijzondereboekhoudkundigc
kennis, dankanzij zichop kosten van devereniging dooi eendeskundige doen

bijstaan.Artikell5

1. Naastdealgemenevergadeting bedoeldinhetvorige aidkel, wordeaalgemene
vergadermgen bijeeageroepen door hetbestuur 20 dikwijls hetditwenseUjkoordeelt.2.
Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot hetuitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in een algemene vergadering, is-

hetbestuurveiplicht tothetbijeenroepenvaneenalgemenevergaderingop eentermijnvan niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.-

Indienaanhetverzoek binnenveertien dagengeengevolgwordtgegeven, kunnen deverzoekers zelftot debijeenroeping vandealgemenevergadering overgaan. Deverzoekers kunnen alsdananderen danbestuursleden belastenmet deleidingdervergadeting en het opstellen der notulen.
3.

Debijeemoeping deralgemenevergaderinggeschiedtdoorschrifteUjkemededeliagaandestemgerechtigden op eentermijn van tenminste zeven dagen.-

Bij de
4.

opt oeping warden de

te

behandelen

onderwerpen

vermeld.-

Indiengeenschriftelijke bijeenroeping vandealgemenevergadering plaatsvond, kan dealgemene vergadering niettemm rechtsgeldige besluiten nemen, mits ten minste een-

zodanigaantalstemgerechtigden tervergadering aanwezigis alsisgerechtigd tot hetuitbrengen van dehelft van het aantal stemmen datin eenvoltallige vergadering kanwardenuitgebracht engeenvanhen, aochhetbestuur, zichtegenbesluitvomun^
verzet.-

Indien bijeenroepiag van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de-

voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten-
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nemen, tenzij een zodanig aantal del aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen indievergadetingvaneen/ dendegedeelte der stemmen zichdaartegenvetzet.Het bepaalde in de eerste zinvan ditUdisvan overeenkomstige toepassing op-

besluitvormmg dooi dealgemene vergaderingen inzake onderwerpen diemet op d<

agenda werden venneld.
RAAD VAN ADVIESArtlkel 16

1. De algemene ledenvergadering benoemt jaailijks een raad van advies van tea minstetwee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De raad van advies adviseert
het bestuur over het te voeren beleid.

2. Hetbestuur is gehouden deraadvanadvies allevoor haartaaknoodzakelijke stukkente doen toekotnen.-

STATUTENWI ZIGING
Ardkel17

I. Wijzi^ngvandestatutenkanslechtsplaatshebbendooreenbesluitvandealgemenc
vergadering, waattoeis opgeroepen met demededeling dataldaarwijzigingvan destatutea zal wotden voorgesteld.

2. Zij, diedeoproeping tot de algemene vergadering ter behandelingvan eenvoorstel totstatuteawijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der-

vergadeiing een afschrift van datvoorstel, waarin devootgestelde wijziging woordelijk3.

is opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de
afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden-

besloten met eenmeerderheid vanten minste twee/derde vanhetaantaluitgebrachtestemmien.-

4.

De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariele akte is
opgeraaakt.-

5.

6.

ledervandebestuursleden isbevoegd deaktevan statutenwijziging te doenverlijden.Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de-

algemeneveigaderingallestemgerechtigden aanwezigofvertegenwoordigd zijn enhetbesluittot statutenwijziging met algemene stemmen wordtgenomen.
De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte vanstatutenwijzigmgen eenvolledige doorlopende tekstvan de statuten, zoals dezena de-

wijzigingluiden, neeiteleggen tenkantote vanhetdoordeKamervanKoophandelgehouden handelsregister.
ONTBINDINGEN VEREFFENING
Artikel 18

1. Het bepaalde in artikel 17leden 1, 2, 3 en 5 isvan overeenkomsdge toepassing op eenbesluitvan dealgemenevergadering tot ontbindingvandevereniging.

2.

De

algemene ye rgadering

stelt

bij haar in

het

votige

Ud bedoelde besluit de

bestemming-

vast voor het badg saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel vandevereniging.
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3. De veteffening geschiedt door het bestuut.

4. NadeontbindingbUjftdeverenigingvoortbestaan voor zoverdittotvereffeningvanhaarvermogen nodig is. Gedurende deveteffening blijven debepalingen van destatuten zoveelmogeUjkvan kracht.
5.

6.

In stukken en aankondigingen dievan de vereniging uitgaan, moeten aan haar naamwarden toegevoegd dewoorden "inliquidatie".
De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aanhaar, danwel aan de

vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaai(s) doet(n) van debeeindigingopgave aanhetinlid 6 vanartikel 17vermelde register
Deboeken enbescheidenvan deontbonden verenigingmoeten wardenbewaardgediuendetwintigjaiennaafloopvandeveteffening. Bewaarderis degene diedoor devereffenaars als zodanig is aangewezen.

REGLEMENTEN
Artikel 19-

1. De algemene vergaderiag kan een ofmeei- reglementen vaststeUen enwi]2igen, waarin-

ondetwerpenwordengeregeldwaarindoordezestatutennietofmetvoUedigwordtvoorzien.-

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet ofmet dezestatuten.-

3. Opbesluiten totvaststelling entotwijzigingvaneenreglementishetbepaaldeinSlot

ardkel 17 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

WAARVAN AKTE, is veileden te Nijmegen op de datum in hethoofdvan deze akt
vermeld.

De comparanten zijn mij, notaris bekend en hun idenriteit is door mij aan de hand van dehieryoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.-

DezakeUjkeinhoudvan deakteis aandecomparanten opgegeven entoegeUcht.De comparanten hebben veiklaatd djdig voor het veilijden een concept akte te hebbenontvangen, op volledige voorlezing daarvan geen prijs te steUen, van de inhoud van de aktete hebbenkennis genomen en met deinhoudin te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door decomparanten en vervolgens door mij, notaris.
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(Volgt ondertekening door comparanten en notaris)
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