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STATUTENWIJZIGING

Blad 1

Heden, elf mei tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mevrouw mr. Manon Juliëtte Marie Eustatia, 
notaris gevestigd te Nijmegen:
mevrouw Titia VIËTOR, wonende te 6522 GC Nijmegen, Museum Kamstraat 60, geboren te 
Rotterdam op éénendertig maart negentienhonderd éénenvijftig, zich legitimerende met haar 
paspoort, nummer NMOC160B3, uitgegeven te Nijmegen op achttien september tweeduizend negen, 
gehuwd,
te dezer zake handelend als bestuurder van de statutair te Amsterdam (feitelijk adres: Museum 
Kamstraat 60, 6522 GC Nijmegen) gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 
IYENGAR YOGA VERENIGING NEDERLAND, ingeschreven in het Handelsregister beheerd 
door de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 40538941 en ingevolge artikel 16 
lid 6 van de statuten van de vereniging bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen terzake het doen 
verlijden van de notariële akte van statutenwijziging.
De comparante verklaarde het navolgende:
Bij een akte op vijf juli negentienhonderd vijfennegentig verleden voor een waarnemer van mr. J.P.F. 
Kooijman, destijds notaris te Rotterdam, is opgericht een vereniging thans genaamd Iyengar Yoga 
Vereniging Nederland, gevestigd te Amsterdam.
Bij een akte op éénentwintig augustus tweeduizend acht verleden voor mr. T.J. Koelmans, notaris 
te Berlikum zijn de statuten laatstelijk gewijzigd;
- dat in de algemene ledenvergadering van de vereniging, gehouden op zevenentwintig augustus 
tweeduizend elf, niet het statutair vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd was die tot een 
statutenwijziging konden besluiten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uit 
te brengen stemmen;
- dat in een daarop volgende vergadering, binnen de daarvoor door de statuten gestelde termijn, 
gehouden op zevenentwintig augustus tweeduizend elf op een later tijdstip, het besluit tot een 
algehele statutenwijziging met algemene stemmen werd genomen, waarvan blijkt uit de notulen van 
die vergadering, die aan deze akte zullen worden gehecht.
Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarde de comparante dat de gewijzigde statuten van 
genoemde vereniging luiden als volgt:
STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam Iyengar Yoga Vereniging Nederland; zij wordt hierna

"de vereniging" genoemd.
2. De grondlegger van de vereniging is Yogacharya Sri B.K.S. Iyengar.
3. De vereniging is aangesloten bij het Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute,

gevestigd te Poona, India, hierna "RIMYI" genoemd.
4. De vereniging is een organisatie zonder winstoogmerk.
5. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
Doel en middelen
Artikel 2
De vereniging heeft ten doel:
1. Het uitdragen van de leer van Yogacharya Sri B.K.S. Iyengar en het handhaven van

de door hem gestelde onderwijsnorm.
2. Het bieden van voorzieningen voor het geven van onderricht in de grondbeginselen van de 

Yoga zoals die zijn bepaald door Yogacharya Sri B.K.S. Iyengar.
3. Het bevorderen van onderwijs in de leerstellingen van de klassieke yoga wetenschap op basis 

van de meest strikte normen voor gedrag en dienstbaarheid aan anderen;
4. Het (helpen) organiseren van demonstraties, bijeenkomsten, conventies, lezingen en cursussen 

op het gebied van yoga.
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5. Het steunen en naleven van de doelstellingen van het Ramamani Iyengar Memorial Yoga 
Institute (RIMYI), zoals omschreven in Bijlage A van het huishoudelijk reglement.
Bijlagen A tot en met F en eventuele volgende bijlagen van het huishoudelijk reglement 
kunnen uitsluitend worden vastgesteld en gewijzigd door Sri B.K.S. Iyengar, zijn 
vertegenwoordigers en rechtsopvolgers en door het Ramamani Iyengar Memorial Yoga 
Institute (RIMYI)

6. Het bevorderen van de communicatie, verstandhouding en verbondenheid tussen beoefenaars 
van Iyengar yoga in Nederland en in andere delen van de wereld.

7. De vereniging in Nederland is verantwoordelijk voor de opleiding en examinering van mensen 
met het oog op het behalen van een lerarencertificaat en voor de uitreiking van certificaten 
zoals bepaald in het huishoudelijk reglement. De certificaten worden uitgegeven door het 
RIMYI en blijven eigendom van de vereniging.

8. Het bijhouden van een landelijke lijst van erkende Iyengar yogaleraren.
9. Het bijhouden van een landelijke lijst van erkende Iyengar yogaleraren die anderen opleiden 

tot Iyengar yogaleraar.
10. Het uitgeven van een tijdschrift en/of andere publicaties.
11. Het bevorderen van studie en onderzoek naar en de toepassing van de genezende effecten van 

Iyengar yoga met als doel het vergroten van het algemene geestelijke en spirituele welzijn; het 
publiceren van relevante resultaten van onderzoek op dat gebied.

12. Het leggen en onderhouden van contacten met Iyengar instituten en groepen in Nederland en 
daarbuiten.

13. Het aannemen van personeel, het verwerven van register- en andere goederen en het aangaan 
van geldleningen.

14. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Duur
Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar,
Lidmaatschap
Artikel 4
1. Iedereen die in Nederland Iyengar yoga beoefent kan, na acceptatie door het bestuur, lid 

worden.
2. De vereniging kent gewone leden, lerarenleden en ereleden.

Als gewoon lid wordt men toegelaten nadat men de voor dat verenigingsjaar verschuldigde 
contributie heeft betaald en het bestuur de toelating schriftelijk heeft bevestigd.
Als leraarlid wordt men toegelaten als men in het bezit is van een geldig certificaat, dat 
verstrekt is door de Examen & Opleiding Commissie van de vereniging of door het RIMYI, 
gerechtigd is het Iyengar Yoga Certificatie Merk te gebruiken en de voor dat verenigingsjaar 
verschuldigde contributie heeft betaald.
Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.

3. Het lidmaatschap moet worden aangevraagd op de wijze die door het bestuur is bepaald; de 
procedure kan afhankelijk van het soort lidmaatschap verschillend zijn. Het bestuur mag naar 
goeddunken iemand weigeren als lid van de vereniging. Ingeval van niet-toelating door het 
bestuur kan de geweigerde persoon daartegen beroep instellen en kan de algemene 
ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten, indien zij de weigering ongegrond acht. Het 
bestuur houdt een actuele landelijke lijst bij van alle leden.

4. Alle leden, met uitzondering van de ereleden, dienen een jaarlijks bedrag aan contributie te 
betalen. De hoogte van de contributie wordt door de algemene ledenvergadering tijdens de 
jaarvergadering vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen in deze statuten; leden van 
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de vereniging hebben het recht algemene vergaderingen van de vereniging bij te wonen en 
daar hun stem uit te brengen of per brief te stemmen, op voorwaarde dat zij hun contributie 
hebben betaald.

5. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging 
worden verkregen.

Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een 
boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan de secretaris van het bestuur met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft 
plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 

voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun 

verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het 
betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);

c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de 
vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende 
boekjaar door het bestuur worden gedaan:
- wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op één december 

niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende 
boekjaar heeft voldaan;

- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de 
statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.

De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het 
einde van het eerstvolgende boekjaar.
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben,
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten 
voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met 
de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, 
met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst 
van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid 
heeft geen stemrecht.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage 
voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Schorsing
Artikel 6
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode die als passend wordt beschouwd 
indien een lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door 
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handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. 
Gedurende de periode dat een lid geschorst is kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten 
niet worden uitgeoefend.
Bestuur
Artikel 7
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, 

een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de 

vereniging. Een benoeming door middel van een schriftelijke stemming door de leden, ook al 
zijn deze niet in een vergadering bijeen, is mogelijk en heeft dezelfde kracht als een besluit 
van de algemene vergadering. Ingeval een bestuurslid door leden buiten een vergadering 
wordt benoemd dient aan de leden gelegenheid te worden geboden kandidaten te stellen. 
Aldus gestelde kandidaten zijn slechts benoemd indien zij de volstrekte meerderheid van het 
aantal der uitgebrachte stemmen op zich hebben verenigd.
Om verkiesbaar te kunnen worden gesteld als bestuurslid moet men voldoen aan de volgende 
voorwaarden:
a. men is als leraar-lid bij de vereniging aangesloten; of
b. men is gewoon lid en voldoet aan alle volgende voorwaarden:

1. men heeft verklaard alleen de Iyengar methode toe te passen tijdens de beoefening 
van yoga; en

2. men heeft ten minste drie jaar Iyengar yoga beoefend; en
3. men heeft een aanbevelingsbrief van zijn/haar vaste Iyengar yogaleraar doen 

toekomen.
3. Een meerderheid in het bestuur moet bestaan uit leden die als leraar-lid bij de vereniging zijn 

aangesloten. Als deze meerderheid niet wordt bereikt door middel van de gebruikelijke 
verkiezingsprocedure kan de algemene ledenvergadering leden, die als leraar zijn aangesloten, 
benoemen tot bestuursleden om deze meerderheid alsnog te bereiken.

4. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene 
ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot 
schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

5. De schorsing eindigt indien de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna 
tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in 
de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen 
bijstaan.

6. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Onder een jaar wordt te dezen 
verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De 
bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het 
rooster aftredend bestuurslid is eenmaal onmiddellijk herbenoembaar; Een bestuurslid dat zes 
jaar in functie is geweest, is slechts herbenoembaar na verloop van tenminste drie jaren sedert 
zijn ontslag.

7. Een bestuurslid kan door het bestuur worden voorgedragen voor ontslag door de algemene 
vergadering, indien hij/zij niet zodanig functioneert als verwacht mag worden voor de goede 
taakuitoefening:
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts indien hij/zij:
1. zijn / haar ontslag bij het bestuur indient;
2. zijn / haar lidmaatschap van de vereniging beëindigt;
3. uit zijn / haar lidmaatschap wordt ontzet;

8. Als een bestuurslidmaatschap vóór het einde van de driejarige termijn eindigt, is het bestuur 
verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de 
voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
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9. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het 
bestuur niettemin bevoegd.

10. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 
tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 8
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

Het bestuur dient leiding te geven aan de vereniging en dient ervoor te zorgen dat de 
administratieve taken worden uitgevoerd; het bestuur bepaalt, met inachtneming van de 
besluitvorming in de algemene ledenvergadering, het beleid van de vereniging en voert dat 
beleid uit op basis van de genoemde doelstellingen.

2. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, 
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,vervreemding of 
bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging 
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich 
tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

3. Het bestuur is bevoegd personeel aan te nemen of te ontslaan als dat wenselijk is voor 
ondersteuning bij de uitoefening van bestuurstaken. Het bestuur stelt de functieomschrijving, 
taken en vergoeding vast voor nieuw personeel.

4. De algemene vergadering stelt de begroting van de vereniging vast, de penningmeester voert 
de boekhouding en maakt de (financiële) jaarverslagen voor de vereniging.

5. Het bestuur kan tegen betaling juridische en financiële adviseurs aantrekken indien dat 
gewenst is voor de uitvoering van het beleid van het bestuur van de vereniging.

Artikel 9
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de 

secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
3. Het bestuur alsmede de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de 

secretaris tezamen met de penningmeester kunnen zich terzake van hun 
vertegenwoordigingsbevoegdheid door een schriftelijke gevolmachtigde doen 
vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien een persoon wordt gemachtigd te 
beschikken over bank- en girosaldi zulks slechts mogelijk is binnen in de volmacht 
nauwkeurig omschreven grenzen.

Vaste commissies
Artikel 10
1. Het bestuur is bevoegd op enig moment een vaste commissie te benoemen voor het uitvoeren 

van een specifieke taak.
2. De vaste commissie dient te bestaan uit leden van het bestuur en leden die door het bestuur 

worden aangewezen. Voorzitters van de vaste commissies moeten tevens bestuurslid zijn.
3. Slechts leden die als leraar bij de vereniging zijn aangesloten mogen lid worden van de 

Ethische & Certificatie Commissie en de Examen & Opleiding Commissie.
4. De leden van de vaste commissies hebben binnen de commissies alle één stem.
5. Beleidsvoorstellen van de vaste commissies kunnen worden overgenomen door het bestuur.
6. De leden van de vaste commissie worden voor drie jaar benoemd, met uitzondering van de 

leden van de Ethische & Certificatie Commissie en de Examen & Opleiding Commissie; 
dezen worden voor vijf jaar benoemd. Leden kunnen voor een tweede opeenvolgende termijn 
worden gekozen, maar daarna moeten zij één termijn wachten voordat zij dezelfde functie 
nogmaals uitoefenen.

7. De vaste commissies bepalen zelf de vergaderfrequentie, echter met een minimum van twee 
per jaar.
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8. Uitgaven die een vaste commissie namens de vereniging wil doen, moeten eerst ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de penningmeester van het bestuur.

Artikel 11
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, en de 

contributie voor het lopende jaar hebben betaald, de donateurs alsmede degenen, die daartoe 
door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot dat deel van de ledenvergadering waarin het besluit tot zijn 
schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.

2. Ieder lid heeft één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan 
een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. 
Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem/haar, zijn/haar partner/echtgenoot of één van 
zijn/haar bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.

3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering 
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit 
van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering 
worden gehouden.
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van een 
voorstel bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is 
voorgeschreven, worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een tweede of beslissende 
stem.

Artikel 12
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, 

door het oudste (naar anciënniteit) aanwezige bestuurslid.
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag 
van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een 
niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid 
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de 
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, 
een stemgerechtigde aanwezige, dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de 
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de 
secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering 
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering 
ondertekend.

Artikel 13
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar, tenzij door het bestuur anders 

wordt vastgesteld. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel 
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door 
de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn 
jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.
Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de 
algemene ledenvergadering over.
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Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een 
of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop 
van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze 
verplichtingen nakomen.

2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene 
ledenvergadering geen verklaring overgelegd afkomstig van een accountant als bedoeld in 
artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering 
jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen 
uitmaken.

3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar 
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en 
inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, 

dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De 
commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 14
1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit 

wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het 

bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen 
vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen 
gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene 
ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie 
in ten minste één in Nederland veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen 
dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling 
per post en/of per email aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste dertig dagen 
voorafgaand aan een algemene vergadering.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
De agenda van de jaarlijkse algemene ledenvergadering bevat in ieder geval:
- goedkeuring van de notulen van de vorige algemene vergadering;
- het in ontvangst nemen en goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten met 

een toelichting;
- het in ontvangst nemen van verslagen van het bestuur en vaste commissies;
- het benoemen van een commissie van ten minste twee leden die geen deel

mogen uitmaken van het bestuur, voor het controleren van de rekening en
verantwoording over het volgende boekjaar, dan wel

- de aanwijzing van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk 
Wetboek voor het controleren van de boekhouding van de vereniging in 
overeenstemming met het Nederlandse recht dat in dat jaar van toepassing is. Andere 
agendapunten voor een jaarlijkse algemene vergadering en agendapunten voor een 
buitengewone algemene vergadering worden beschouwd als bijzondere agendapunten. 
Deze punten moeten worden vermeld in de kennisgeving van de vergadering die aan de
leden ten minste dertig dagen tevoren per post en/of zo mogelijk per elektronische post is 
toegezonden.

4. agendapunten casu quo moties die leden tijdens de algemene vergadering willen inbrengen, 
moeten door een tweede lid worden gesteund en dienen vijf dagen vooraf ter kennis van het 
bestuur te worden gebracht.

Financiën
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Artikel 15
1. Leden betalen contributie; de hoogte daarvan wordt jaarlijks door de algemene vergadering 

bepaald; de algemene vergadering kan verschillende bedragen vaststellen voor de
verschillende soorten lidmaatschap.

2. Voordat de boekhouding wordt gepresenteerd aan de jaarlijkse algemene vergadering, laat het 
bestuur de boekhouding controleren door een op de algemene vergadering van het voorgaande 
jaar benoemde commissie of een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het 
Burgerlijk Wetboek.

3. Het bestuur zorgt voor een boekhouding die een juist, volledig en getrouw beeld geeft van de 
activa, passiva en de winst- en verliesrekening.
De boekhouding moet een getrouw en nauwkeurig beeld geven van de activiteiten van de 
vereniging.

4. De boekhouding wordt bewaard op een door het bestuur te bepalen plaats en moet op enig, 
door het bestuur te bepalen moment, door leden kunnen worden ingezien.

5. Het bestuur behoeft voorafgaande toestemming van de algemene ledenvergadering voor 
beleggingen en investeringen van geldmiddelen der vereniging; indien anders dan een 
rekening-courant danwel een depositorekening bij een in Nederland gevestigde bankinstelling.

Statutenwijziging
Artikel 16
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene 

ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de 
statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de 
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk 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.

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering 
waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal leden van de vereniging aanwezig of 
vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal 
uitgebrachte stemmen.

4. Bij gebreke van het quorum kan, kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of 
vertegenwoordigde leden tot statutenwijziging worden besloten op een volgende, ten minste 
dertig minuten doch uiterlijk dertig dagen, na de eerste vergadering, met een meerderheid van 
drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen.

5. Als men besluit de statuten te wijzigen moeten de wijzigingen nadien worden medegedeeld 
aan Yogacharya Sri B.K.S. Iyengar.

6. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

7. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering 
alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging 
met algemene stemmen wordt genomen.

8. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en 
een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te 
leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Ontbinding en vereffening
Artikel 17
1. Behoudens het bepaalde in artikel 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de 

vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met ten 
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minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten 
minste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of 
vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste acht 
dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid 
van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden 
medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De 
termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen 
bedragen.

4. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 is niet van toepassing, indien in de algemene 
ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot 
statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

5. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in de vorige leden bedoelde besluit de
bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het 
doel van de vereniging, bijvoorbeeld de Light on Yoga Research Trust (Mumbai) of een 
vergelijkbare Iyengar yoga-instelling zonder winstoogmerk.

6. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de 
vereffening door het bestuur.

7. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel 
mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden 
toegevoegd de woorden "in liquidatie".

8. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer 
aanwezig zijn.

9. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende 
tien jaren na afloop van de vereffening.
Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen
Artikel 18
1. De algemene ledenvergadering kan artikel 1, 2, 3 en 4 van het huishoudelijk reglement 

wijzigen en nieuwe artikelen van het huishoudelijk reglement vaststellen mits dit geschiedt in 
overeenstemming met deze statuten.

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die afwijken van of strijdig zijn met de wet of 
met deze statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten worden toegestaan.

3. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene 
vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste een/derde gedeelte van de 
leden der vereniging.

4. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 
leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Slotbepalingen
Artikel 19
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
In alle gevallen waarin de wet noch de statuten noch het huishoudelijk reglement
voorziet, beslist het bestuur.
SLOT
Deze akte is verleden te Nijmegen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De comparante is mij, notaris, bekend.
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De inhoud
van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De comparante heeft verklaard op volledige 
voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te 
hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparante en mij, notaris, 
ondertekend.


