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AKTE HOUDENDE STATUTENWIJZIGING 

2020B17050YG 

Heden, tien juni tweeduizend twintig, verschenen voor mij, Mr Wouter Bussink LL.M., 

notaris te Rotterdam:

 
1. de heer Adriaan Bert Blase, wonende te       …………….   9, geboren te      …….    n 

op ……………           ……………………… , houder van paspoort, 

nummer………………….;

 
2. de heer Lucien van der Plaats, wonende te …………… , ……………. , geboren te 

………. Op ………………………….. , houder van -------paspoort, 

nummer………….. ; te dezen 

handelend als gezamenlijk bevoegde bestuurders van de vereniging: Code Oranje, 

hierna te noemen: 'de , statutair gevestigd te Rotterdam en feitelijk 

gevestigd te 3352 BB Papendrecht, Stellingmolen 9.

 
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden het navolgende:  - ---  

CONSIDERANS 

dat de vereniging is opgericht op vijftien november tweeduizend achttien, zulks blijkens 

een akte van oprichting verleden voor de notaris-redacteur van deze akte; -------------- de 

statuten van de vereniging sedertdien niet zijn gewijzigd; dat het 

landelijk coördinerend overleg van de vereniging in haar vergadering gehouden op zeven 

en twintig mei tweeduizend twintig heeft besloten de statuten van de vereniging te wijzigen. 

Een kopie van de notulen van die vergadering is aan deze akte gehecht. --- 

STATUTENWIJZIGING -  

Ter uitvoering van het bovenstaande verklaarden de verschenen personen, handelend als -

gemeld, bij deze de statuten van de vereniging met ingang van heden te willen wijzigen, 

zodat deze komen te luiden als volgt:  

STATUTEN 

NAAM EN ZETEL 

Artikel 1.  

1. De vereniging draagt de naam: Code Oranje. -  

2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. -  

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam. ------------------------------- - 

DOEL EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING 

Artikel 2.  
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1. De vereniging heeft als doel om de democratie van ons land te hervormen naar een 

democratie van nieuwe vormen, waarin de samenwerking met de inwoners en de 

gemeenschap centraal staat.  

2. De vereniging heeft verder tot doel: ---- - -- -  

het geluid van de nieuwe democratie te laten horen en vorm te geven in het ------

Parlement, Provinciale Staten en gemeenteraden; --------------------------------  

ruimte te bieden voor initiatietkracht vanuit de samenleving;  werk 

te maken van nieuwe democratische vormen als burgerjury, burgerbegroting, anders 

formeren, burgerbesluiten, (meervoudige) referenda, et cetera;--------------  het 

vormgeven aan een politieke agenda vanuit de samenleving;  

dienstbare politici en bestuurders, niet gehinderd door fractiediscipline of 

partijbelang.  

3. De vereniging onderneemt onder meer de volgende activiteiten om haar doelen te 

bereiken: -------  

het samenstellen en indienen van kieslijsten ten behoeve van de verkiezingen in de 

Nederlandse volks vertegenwoordigende organen, zoals de Tweede Kamer,  

Provinciale Staten en de gemeenteraad;  

het ondersteunen van de (permanente) campagne en de activiteiten ten behoeve van 

de vereniging, de kieslijsten en de vanuit deze lijsten gekozen ---------

volksvertegenwoordigers, zoals activiteiten als genoemd onder artikel 2.4, public 

relations en fondsenwerving. 

4. De vereniging heeft een faciliterende rol bij het verkennen van  thema's, 

vraagstukken en oplossingen samen met de samenleving, om langs die weg tot -------

politieke menings- en besluitvorming te komen. De vereniging formuleert -------------

uitdrukkelijk niet zelfstandig inhoudelijke (politieke) thema's en standpunten. ---------

- 

5. De vereniging baseert zich op de volgende uitgangspunten: ----  

verschillen van inzicht zijn even waardevol als de vaardigheid dit verschil 

vruchtbaar te maken het oplossen en overbruggen van verschil);  de 

politiek (in ieder geval Code Oranje) brengt de samenleving in positie om ----

vraagstukken - eventueel in samenwerking met de overheid - zelf op te lossen; ---  de 

samenleving is in staat eigenaarschap te tonen in het oplossen van 

maatschappelijke vraagstukken; de 

politiek (in ieder geval Code Oranje) consulteert en betrekt de samenleving op een 

veelheid van manieren bij de oordeels- en besluitvorming;  de 

samenleving brengt zijn kennis en kunde in bij politieke oordeels- en 

besluitvorming. -  

KANDIDATEN KIESLIJSTEN / VOLKSVERTEGENWOORDIGERS  

Artikel 3. ------------- -  

1. Voor de kandidaten op de kieslijsten en de gekozen volksvertegenwoordigers geldt:--- 
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a. Iedere kandidaat/volksvertegenwoordiger verbindt zich — als lid van de 

vereniging - aan de doelstelling en uitgangspunten zoals verwoord in artikel 2 van 

deze statuten.-------------

 
b. Iedere kandidaat/volksvertegenwoordiger werkt oplossingsgericht, betrekt de 

samenleving (op verschillende manieren) en brengt de samenleving in positie om 

vraagstukken op te lossen-------------------  

c. Iedere kandidaat/volksvertegenwoordiger weet zich (persoonlijk) geworteld in de 

waarden van de Nederlandse democratie en rechtsstaat.  

d. Volksvertegenwoordigers hebben een open houding voor overleg; we vragen niet 

om fractiediscipline. ----------  

e. Kandidaten/volksvertegenwoordigers zijn dienstbaar aan de samenleving en -----

(derhalve) niet gebonden aan "partijbelang" en/of "partijpolitiek". Zij hebben niet 

de pretentie alles (beter) te weten. -----------------------------  

2. De bepalingen in het eerste lid kunnen verder worden uitgewerkt in het Huishoudelijk 

Reglement.  

LEDEN VAN DE VERENIGING  

Artikel 4. ----------------------------------  

1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen. Een belangstellende kan zich -----

aanmelden als lid door schriftelijke of elektronische aanmelding bij de ----

ledenadministratie. In de aanmelding wordt verwezen naar de doelstelling en ---------

uitgangspunten, zodat deze bij ieder lid bekend zijn en door middel van de aanmelding 

worden onderschreven. -  

2. Ieder lid van de vereniging kan bepalen aan welke initiatiefgroep(-en) hij/zij ----------

deelneemt, op basis van de eigen vaardigheden en interesse en in afstemming met de 

behoeften van de betreffende groep(-en).--------------------—--- -  

3. Wanneer een lid activiteiten uitvoert die niet aansluiten bij de doelstelling en ---------

uitgangspunten van de vereniging, kan dat lid daar op worden aangesproken, in eerste 

instantie in de groep(-en) waarin het lid actief is en zo nodig door het landelijk 

coördinerend overleg. Uiterste consequentie kan zijn dat het lid door het landelijk 

coördinerend overleg wordt geroyeerd. ------------------  

GEASSOCIEERDE RECHTSPERSONEN 

Artikel 5. -----------------------------------  

1. Een geassocieerde rechtspersoon (denk daarbij bijvoorbeeld aan een lokale politieke 

groepering) voert naast de eigen naam, de naam van 'Code Oranje'.  

2. De geassocieerde rechtspersoon verklaart de doelstellingen en uitgangspunten uit ----

artikel 2 van de statuten te onderschrijven. -  

3. De voorwaarden voor het voeren van de naam 'Code Oranje' door de geassocieerde -

rechtspersoon worden in een overeenkomst tussen de vereniging en de geassocieerde 

rechtspersoon vastgelegd.  
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4. De werkwijze en bevoegdheden met betrekking tot (overeenkomsten met) 

geassocieerde rechtspersonen kunnen verder worden uitgewerkt in het Huishoudelijk 

Reglement. -  

INITIATIEFGROEPEN  

Artikel 6. -----------------------  - -  -  

1. Minimaal vijf leden kunnen samen een 'initiatiefgroep' vormen en van daaruit een 

initiatief nemen, mits dit past binnen de in artikel 2 genoemde doelstellingen. 2. 

Primair zijn er initiatiefgroepen die tot doel hebben 'het samenstellen en indienen van een 

kieslijst' (één initiatiefgroep per vertegenwoordigend orgaan). Hierdoor kunnen -nationale, 

provinciale en/of lokale initiatiefgroepen ontstaan. Vanuit deze -------------initiatiefgroepen 

kunnen nieuwe initiatiefgroepen worden opgezet. -  

3. Iedere initiatiefgroep, inclusief het landelijk coördinerend overleg, is zelfstandig 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het eigen initiatief, binnen de doelstelling en 

uitgangspunten van de vereniging. Iedere initiatiefgroep bepaalt zelf de regelmaat van 

de bijeenkomsten en de werkwijze met betrekking tot hun initiatief.  

4. Indien er in een initiatiefgroep behoefte/noodzaak bestaat tot besluitvorming, bepaalt 

deze groep de manier waarop de besluitvorming plaatsvindt, waarbij deze zich kan --

laten inspireren door de ervaringen opgedaan met besluitvorming op basis van het 

consentbeginsel. -  

5. Het consentbeginsel houdt in dat een besluit wordt genomen als geen van de 

deelnemers daartegen beargumenteerd en overwegend bezwaar heeft. Overigens 

betekent dit niet dat ieder besluit met consent genomen hoeft te worden: er kan met 

consent besloten worden over een - bij het vraagstuk gewenst/passend - ander model 

van besluitvorming (meerderheid van stemmen, delegatie, loting, et cetera).  

6. Als het aantal deelnemers in een initiatiefgroep te groot wordt om effectief en efficiënt 

met elkaar te kunnen samenwerken en overleggen, kiest die groep daarvoor zelf een 

oplossing (bijvoorbeeld opsplitsen in meerdere groepen of opdeling van taken in 

subgroepen, die worden samengebracht in / gecoördineerd door het overleg van de 

oorspronkelijke initiatiefgroep).-  

7. Wanneer een groep activiteiten uitvoert die niet aansluiten bij de doelstelling en 

uitgangspunten van de vereniging, kan de groep daar op worden aangesproken, in ---

eerste instantie door de deelnemers in de groep en zo nodig door het landelijk 

coördinerend overleg. Uiterste consequentie kan zijn dat de verbinding tussen de 

groep en de vereniging door het landelijk coördinerend overleg wordt verbroken.------

-------LANDELIJK COÔRDINEREND OVERLEG

 
Artikel 7. ---------------------------------------------------------- —  

1. Het landelijk coördinerend overleg heeft de taak om de initiatieven in de vereniging te 

coördineren en de samenhang te bevorderen. Om praktische reden kunnen het 

landelijk coördinerend overleg en de landelijke initiatiefgroep overigens samenvallen. 
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2. Aan het landelijk coördinerend overleg nemen in ieder geval de vertegenwoordigers 

deel van de landelijke en provinciale initiatiefgroepen en het bestuur. Tevens heeft 

ieder lid de mogelijkheid om deel te nemen aan het landelijk coördinerend overleg. 

Hiermee heeft het landelijk coördinerend overleg impliciet de positie van een ---------

algemene ledenvergadering, als bindend overleg binnen de vereniging. -  

3. Bij de start van iedere nieuwe initiatiefgroep vindt afstemming plaats met het landelijk 

coördinerend overleg over de doelstelling van dit nieuwe initiatief (bijvoorbeeld om 

dubbelingen te voorkomen). -  

4. Het landelijk coördinerend overleg benoemt en ontslaat het bestuur en stelt het aantal 

bestuurders alsook de bestuursfuncties vast. -----------------  

5. Het landelijk coördinerend overleg draagt zelf zorg voor de (wijze van) oproeping tot 

het landelijk coördinerend overleg. -----------------------  

6. Voor de werkwijze en besluitvorming binnen het landelijk coördinerend overleg is --

artikel 6, lid 3 tot en met 6 van toepassing. -  

7. De werkwijze van het landelijk coördinerend overleg kan verder worden uitgewerkt in 

het Huishoudelijk Reglement. --------------------------------------  

 

 

Artikel 8.

 

1. 1--1et bestuur vertegenwoordigt de vereniging en bereidt de financiële besluiten/ 

stukken voor. Alle overige taken en bevoegdheden van het bestuur worden uitgeoefend 

door -het landelijk coördinerend overleg, tenzij de wet deze dwingendrechtelijk heeft -

-----voorgeschreven en toegekend aan het bestuur. -------------------------- --------- --

Voorts kan de vereniging ook door twee gezamenlijk handelende bestuursleden 

------worden vertegenwoordigd. -

 

2. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en een secretaris die allen 

deelnemen in het landelijk coördinerend overleg.  

3. Het bestuur wordt beschouwd als een initiatiefgroep, zoals beschreven in artikel 6. -  

4. De functie van de penningmeester is omschreven in artikel 9. De rol en eventuele 

bevoegdheden van de voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen nader worden 

omschreven in het Huishoudelijk Reglement.  

5. De penningmeester is slechts tekenbevoegd voor de uitvoering van de in het landelijk 

coördinerend overleg genomen (financiële) besluiten. -----------------

TRANSPARANTIE OVER FINANCIEN EN BEGUNSTIGERS 

Artikel 9.
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1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit de afdrachten van de stichting: Stichting 

Vrienden van Code Oranje en eventueel uit contributies. Deze stichting incasseert de 

inkomsten uit de acties die door de vereniging worden georganiseerd en de inkomsten 

vanuit begunstigers (donateurs). De vereniging accepteert de afdrachten van de 

stichting slechts als de namen van de begunstigers die meer dan vijf en twintig 

honderd euro (€ 2.500,00) (op jaarbasis) hebben bijgedragen openbaar worden -------

gemaakt. -  

2. De inkomsten en uitgaven van de vereniging Zijn openbaar.  

3. Initiatiefgroepen die financiële middelen behoeven, kunnen een beroep doen op de 

financiën van de vereniging via de penningmeester. Besluitvorming over de 

voorstellen van de penningmeester als gevolg van die verzoeken, vindt plaats in het 

landelijk coördinerende overleg. --------------------------------------

 

4. De financiën van de vereniging worden beheerd door (ofwel: berusten onder de -----

verantwoordelijkheid van) de penningmeester. De penningmeester draagt zorg voor -

bestedingsvoorstellen aan het landelijk coördinerend overleg en voor de openbaarheid 

en transparantie.  

5. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december. 

STATUTENWIJZIGING EN 

 
Artikel 10. -----------------------------------------------------------------------------------------------

l . Tot eventuele wijzigingen van de statuten wordt besloten door het landelijk -----------

coördinerend overleg. -  

2. Ontbinding van de vereniging vindt plaats door een besluit van het landelijk 

coördinerend overleg.  

3. Bij het besluit tot ontbinding wordt een eventueel batig liquidatiesaldo besteed ten 

behoeve van een (door het landelijk coördinerend overleg aan te wijzen) algemeen nut 

beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene Wet inzake rijksbelastingen, 

met een soortgelijke doelstelling als de vereniging. ----

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 11.

 
1. De bepalingen in deze statuten kunnen nader worden toegelicht en/of verder worden 

uitgewerkt in een Huishoudelijk Reglement.--------------------------------------------------

- 

2. Het landelijk coördinerend overleg kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen, ----

wijzigen of opheffen. -  

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. -  

WAARVAN AKTE is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze akte ----

vermeld.  
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De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen personen medegedeeld en --------

toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van deze 

akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben 

kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. -  

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de 

verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.  

(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 

 


