2. Zij tracht dit doel te bereiken door een regelmatig weerkerende reünie te houden voor de
Nederlandse Familie Ferguson, waardoor tevens de band tussen deze Familie en de Clan tot
uiting komt, alsmede door het bijeenbrengen en archiveren van documenten en tradities,
welke op deze Familie betrekking hebben en voorts door het in stand houden van de
Genealogie van deze Familie. Bovendien tracht zij haar doel te bereiken door het bijeen
brengen en het bewaren van documenten en tradities, welke verwant zijn aan de geschiedenis
van de Clan en voorts door al datgene te verrichten, dat de hiervoor omschreven doelstelling
ten goede kan komen.
DUUR
Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1. De vereniging bestaat uit natuurlijke personen, die belangstelling hebben voor de
doelstelling van de vereniging.
2. De vereniging kent leden, juniorleden, ereleden en begunstigers.
3. Leden zijn zij, die de leeftijd van achttien (18) jaar hebben bereikt en zijn toegelaten
overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.
4. Juniorleden zijn zij, die de leeftijd van achttien (18) jaar nog niet hebben bereikt en zijn
toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.
5. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in
het kader van de doelstelling van de vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn
benoemd.
6. Begunstigers zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen
met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
7. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid worden/wordt daaronder
verstaan: de leden, tenzij nadrukkelijk het tegendeel blijkt.
8. Juniorleden, ereleden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan
die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
Artikel 5
1. Als lid of juniorlid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek
dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niettoelating door het bestuur kan de Commissie van Beroep alsnog tot toelating besluiten.
2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.
3. Begunstiger kan men worden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur, dat over de
toelating beslist. In de aanmelding moet - met in achtneming van het bepaalde in Artikel 4 lid
6 - het bedrag van de jaarlijkse bijdrage worden medegedeeld.
4. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door
erfopvolging te worden verkregen.

Artikel 6
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, in
geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door
handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden
rechten niet worden uitgeoefend.
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het
verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand. Zij
geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris. Deze is verplicht de ontvangst
binnen veertien dagen schriftelijk te bevestigen.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het
lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een
opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling
schriftelijk te zijn aangemaand, niet tijdig ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens
de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de
vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden.
De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëinding van het lidmaatschap tot gevolg
hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).
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 de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid
onverwijld van het besluit, met opgaven van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is
bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de
Commissie van Beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst. Het besluit van de Commissie van Beroep tot ontzetting zal moeten worden
genomen met algemene stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of
oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid
verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2
Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken
aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden
verzwaard.
GELDMIDDELEN
Artikel 8
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de leden, juniorleden en
ereleden, uit bijdragen van begunstigers en uit eventuele

verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit andere baten.
VERPLICHTINGEN
Artikel 9
1. Ieder lid, ieder juniorlid en ieder erelid betaalt een contributie, waarvan het bedrag
jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.
Per categorie kan een verschillende contributie worden vastgesteld.
2. De contributie moet vóór een juli van elk jaar worden voldaan.
3. In de hiervoor bedoelde jaarlijks vast te stellen contributie zit begrepen de contributie,
welke bestemd is voor de Internationale Clan. Deze laatstbedoelde contributie zal jaarlijks
door de penningmeester vóór de daartoe geldende datum en onder overlegging van de
ledenlijst aan de penningmeester van de Clan worden afgedragen.
BESTUUR
Artikel 10
1. Het bestuur bestaat uit tenminste twee personen. Het aantal bestuurders wordt, met
inachtneming van de vorige zin, vastgesteld door de algemene vergadering.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging
benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aan. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon
worden vertegenwoordigd.
3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe
termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste
twee derden (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk
geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden. Het bestuurslidmaatschap
eindigt eveneens op de dag, dat de bestuurder niet langer lid is van de vereniging.
5. Om de drie jaar treden bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
Zij die aftreden zijn terstond herkiesbaar. Het rooster dient er van uit te gaan, dat om de drie
jaar een zodanig gedeelte van het bestuur op de jaarvergadering in volgorde van aantreden
aftreedt, dat nooit het gehele bestuur in één keer aftreedt, behoudens voor het geval dit op
instigatie van de algemene vergadering zou geschieden.
6. Het bestuur komt zo vaak bijeen als in het belang van de vereniging noodzakelijk is.
7. De functie van voorzitter kan alleen worden vervuld door een lid, die de naam draagt van
of redelijkerwijs kan aantonen af te stammen van Fergusson, Ferguson, Fergus of enige
variatie daarop, zulks ter beoordeling van het bestuur.
8. De secretaris dient op correcte wijze de notulen van het ter algemene vergadering
verhandelde te houden; de algemene correspondentie te voeren en alle daarbij behorende
handelingen te verrichten.
9. De penningmeester dient op een juiste wijze de boekhouding van de vereniging te voeren.
Hij zal de aan de vereniging te verrichten betalingen in ontvangst nemen en de door de
vereniging verschuldigde betalingen voldoen. Hij dient

jaarlijks een gecontroleerd kasboek en een balans voor te bereiden en namens het bestuur voor
te leggen aan de algemene vergadering. Hieruit dient de financiële stand van zaken van de
vereniging te blijken.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
De vereniging kan mede worden vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris
gezamenlijk handelend.
3. Het bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris kunnen zich ter zake van hun
vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 2 bedoeld door een schriftelijk gevolmachtigde
doen vertegenwoordigen.
4. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren,
huren of verhuren van onroerende zaken, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor de schuld van een ander verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring
van de algemene vergadering.
5. De beperking als in het vorige lid bedoeld, geldt tevens voor de bevoegdheid tot
vertegenwoordiging.
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 12
1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering
(jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en
doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in
het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór de
jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van
het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo
laatstverstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar
bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de
commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
4. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te vertonen en inzage
van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
6. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de
algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een
nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde
bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming
brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de
goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die

maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.
Artikel 13
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming
van een termijn van ten minste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle
leden, juniorleden, ereleden en begunstigers te zenden (schriftelijke) mededeling via post, Email of Fax.
2. Behalve de in artikel 12 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden
gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk
met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste vier leden.
3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot
bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur
werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping
kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.
Artikel 14
1. Alle leden, juniorleden, ereleden en begunstigers hebben toegang tot de algemene
vergadering. Geschorste leden hebben geen toegang tot de algemene ledenvergadering.
Ieder lid heeft één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een
schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.
Juniorleden, ereleden en begunstigers hebben slechts een adviserende stem.
2. Een lid heeft geen stemrecht over besluiten waarbij de vereniging, anders dan in zijn/haar
hoedanigheid van lid of lid van een orgaan van de vereniging, rechten toekent of
verplichtingen kwijtscheldt aan hemzelf, zijn echtgenoot, geregistreerd partner en
bloedverwanten in de rechte lijn.
3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de
algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het
notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene
vergadering.
4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van
voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen
wordt het voorstel geacht zijn te verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die
de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien
niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de
personen, die het grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij
gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich
heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder
stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in
aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.

6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag der
stemming, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de
juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer 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.
Artikel 15
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis
zal een van de andere bestuursleden als voorzitter van de vergadering optreden.
2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een
door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen gehouden.
COMMISSIES
Artikel 16
1. Het bestuur kan, indien zij dit gewenst acht, commissies of personen benoemen, teneinde
onder verantwoordelijkheid van het bestuur zaken te regelen. Deze commissies zullen de
bevoegdheid hebben om ter bevordering van het goed functioneren van de betreffende
commissie voldoende leden daarin te laten plaatsnemen. Nadat een commissie de haar
opgedragen taak heeft volbracht, zal het bestuur, zulks ter beoordeling van het bestuur, deze
commissie zo nodig décharge verlenen voor haar taakvervulling.
2. Commissie van Beroep
Deze commissie wordt jaarlijks door de Algemene Vergadering uit de leden gekozen. De
commissie bestaat uit drie leden, die elk jaar herkiesbaar zijn.
3. Archivaris van de vereniging
Deze persoon wordt door het bestuur benoemd. Hij zal worden belast met het
bijeenbrengen en archiveren van documenten, welke betrekking hebben op de Nederlandse
Familie Ferguson, alsmede met het instand houden van de Nederlandse Genealogie en voorts
met het verzamelen en archiveren van gegevens betreffende de Clan. Hij kan terzijde worden
gestaan door een Archiefcommissie, waarvan de leden op voordracht van hem door het
bestuur worden benoemd. De Archiefcommissie zal zich actief bezighouden met het
verzamelen van materiaal.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 17
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene
vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanig vergadering moet
ten minste veertien dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de dag van de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is
(zijn) 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 derden van het totaal aantal leden van de vereniging aanwezig of
vertegenwoordigd is, met een meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.
Artikel 18
Het in artikel 17 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
stemmen wordt genomen.
Artikel 19
1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt.
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde
statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker
gebied de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.
Artikel 20
Een bepaling van deze statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere
bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 21
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
tenminste twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin
tenminste twee derden 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 derden 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 zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen
bedragen.
4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen,
geschiedt de vereffening door het bestuur.
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te
bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.
De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over.
6. 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 en
reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de
vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
7. De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard door een door de
vereffenaars aan te wijzen een of meer natuurlijke personen of een rechtspersoon, gedurende
de termijn daarvoor door de wet bepaald.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 22
1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent
het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de
werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het
stemrecht, het beheer en gebruik van het gebouw van de vereniging en alle verdere
onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene
vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door ten minste een derde gedeelte van de
leden van de vereniging.
3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die
in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet
of de statuten wordt toegestaan.
VOLMACHTEN
Van het bestaan van de volmachten op de comparante blijkt uit twee onderhandse akten van
volmacht, welke aan deze akte zullen worden gehecht.
BEKENDHEID COMPARANTE
De comparante is mij, notaris, bekend en *zijn/haar identiteit is door mij, notaris, vastgesteld
aan de hand van het daartoe bestemde, in deze akte vermelde, document.
SLOT
Deze akte is verleden te Houten op de datum in de aanvang van deze akte vermeld. Na
zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de verschenen
persoon, heeft zij verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte
voorlezing door de comparante en mij, notaris, ondertekend.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
In aanvulling op 4.2 der statuten kent de vereniging
o
Gezinsleden. Hieronder dient te worden verstaan een lid die de partner van een lid is.
Ook gezinsleden dienen een aanvraag om lid te worden in te dienen conform 5.1 der statuten.
In aanvulling op 9.1 der statuten:
o
Gezinsleden betalen een aangepaste contributie waarvan de hoogte door de AV wordt
bepaald.
o
Juniorleden zijn vrijgesteld van contributieplicht.
In aanvulling op art 14.1 der statuten:
o
Ereleden, niet voortkomend uit de Nederlandse Clan Ferguson, hebben slechts een
adviserende stem.
In aanvulling op art 16 der statuten:
o
De archivaris zal naast de normale archivering tevens een lijst op naam bijhouden van
de aan het archief van de vereniging afgedragen, geschonken of in bruikleen gegeven
bescheiden en artikelen, tenzij de schenker uitdrukkelijk en schriftelijk afstand doet van deze
bescheiden en artikelen. Bij de overdracht daarvan dient de schenker een daartoe bestemd
formulier te ondertekenen.

