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 VI/400314.01 

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 

(De Nederlandse Associatie) 

 

 

 

Op @ tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. Mariël Géraldine Vrielink, notaris te 

Utrecht: 

@, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van mij, notaris, woonplaats kiezende te 

Utrecht, Archimedeslaan 61, geboren te @ op @. 

DEEL 1. INLEIDING 

De comparant@e, in gemelde hoedanigheid, verklaarde het volgende: 

(A) bij akte op zestien juli tweeduizend vijftien verleden voor een toegevoegd notaris 

aan het protocol van mr. J.K. Schurings, destijds notaris te Utrecht is De 

Nederlandse Associatie, een vereniging, gevestigd te gemeente Utrecht, met 

adres Kosterijland 15, 3981 AJ Bunnik en ingeschreven in het handelsregister 

onder nummer 63759187 (de Vereniging) opgericht; 

(B) de statuten van de Vereniging zijn in bedoelde akte vastgelegd en nadien niet 

gewijzigd; 

(C) op @ heeft het congres (zijnde de algemene vergadering) van de Vereniging  een 

besluit tot wijziging van de statuten van de Vereniging genomen; 

(D) in deze vergadering van het congres werd de comparant@e gemachtigd de 

gewijzigde statuten in een notariële akte te doen vastleggen;  

(E) van gemeld besluit en gemelde machtiging blijkt uit de aan deze akte te hechten 

uittreksel uit de notulen van gemelde vergadering van het congres. 

DEEL 2. UITVOERING 

De comparant@e, stelt bij deze ter uitvoering van gemeld besluit en op grond van 

gemelde machtiging vast dat met ingang van de dag na heden de statuten van de 

Vereniging worden gewijzigd als volgt: 

STATUTEN 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder: 

- Algemene Ledenvergadering: de algemene vergadering van de Vereniging 

in de zin van de wet; 

- Bestuur: het bestuur van de Vereniging, zijnde het bestuur in de zin van de 

wet; 

- Bestuurder: ieder lid van het Bestuur; 

- buitengewoon lid: een buitengewoon lid van de Vereniging, uitdrukkelijk niet 

zijnde een lid in de zin van de wet, aan wie slechts de in de Statuten en 

reglementen van de Vereniging toegekende bevoegdheden toekomen doch 

niet het stemrecht in de Algemene Ledenvergadering; 

- lid: een lid van de vereniging; 

- schriftelijk: bij brief of email of bij boodschap die via een ander gangbaar 

communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden 
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ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan 

worden vastgesteld; 

- Statuten: de statuten van de Vereniging zoals deze thans of in de toekomst 

zullen luiden; 

- Vereniging: de vereniging waarop de onderhavige Statuten zien, te weten 

De Nederlandse Associatie. 

1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze Statuten, tenzij het 

tegendeel uitdrukkelijk blijkt. 

Artikel 2. Naam en zetel 

2.1 De Vereniging draagt de naam: De Nederlandse Associatie. 

2.2 Zij heeft haar zetel in Utrecht. 

Artikel 3. Doel 

3.1 De Vereniging heeft tot doel: 

(a) bij te dragen aan de professionalisering en het zelfbewustzijn van 

Nederlandse branche-, beroeps- en belangenorganisaties, federaties, 

fondsen en bonden; 

(b) zorg te dragen voor de ontwikkeling, (h)erkenning en gevoel van trots voor 

de sub a bedoelde organisaties, hun leden en hun professionals.  

3.2 Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

(a) verbindingen tot stand te brengen tussen Nederlandse branche-, beroeps- 

en belangenorganisaties, federaties, fondsen en bonden; 

(b) het organiseren van bijeenkomsten en congressen; 

(c) het ontwikkelen, beheren en faciliteren van een platform voor Nederlandse 

branche-, beroeps- en belangenorganisaties, federaties, fondsen en 

bonden en hun professionals; 

(d) het uitgeven van nieuwsbrieven en tijdschriften; 

(e) een coördinerende rol op zich te nemen met betrekking tot de 

communicatie met de overheid en media met betrekking tot de belangen 

van Nederlandse branche-, beroeps- en belangenorganisaties, federaties, 

fondsen en bonden; 

(f) het opzetten en uitvoeren van projecten die de kennis en/of kwaliteit van 

Nederlandse branche-, beroeps- en belangenorganisaties, federaties, 

fondsen en bonden vergroten; 

(g) het in stand houden van een website ten behoeve van Nederlandse 

branche-, beroeps- en belangenorganisaties, federaties, fondsen en 

bonden en hun professionals; 

(h) het samenwerken met organisatie(s) die een of meerdere 

kwaliteitsregister(s) voor professionals binnen Nederlandse branche-, 

beroeps- en belangenorganisaties, federaties, fondsen en bonden 

houden; 

(i) het deelnemen in-, zich financieel interesseren bij- of de directie voeren 

over of het aangaan van een (duurzame) samenwerking met andere 

rechtspersonen of organisaties; 

(j) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband 

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
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3.3 De Vereniging heeft geen winstoogmerk. 

Artikel 4. Duur en boekjaar 

4.1 De Vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

4.2 Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 

Artikel 5. Organen 

De Vereniging kent de volgende organen: 

(a) de Algemene Ledenvergadering; 

(b) het Bestuur. 

Aan de hiervoor genoemde organen komen alle taken en bevoegdheden toe die 

voortvloeien uit deze Statuten en de wet. 

Artikel 6. Leden / Buitengewone leden 

6.1 Lid van de Vereniging kunnen slechts (Nederlandse) branche-, beroeps- en 

belangenorganisaties, federaties, fondsen, verenigingsmanagementsbureaus 

("association management companies") en bonden zijn of worden. 

6.2 Het Bestuur is bevoegd om bij haar leden al zodanige informatie op te vragen als 

nodig is om te kunnen beoordelen of een lid (nog) aan de in lid 1 gestelde 

vereisten voldoet.  

6.3 Het Bestuur is bevoegd om personen, bedrijven of organisaties die voldoen aan de 

(kwaliteits)eisen uit het hierna te noemen "reglement buitengewone leden" tot 

buitengewoon lid van de vereniging toe te laten en te handhaven. Buitengewone 

leden zijn geen lid in de zin van de wet en hebben slechts de rechten en 

verplichtingen die voortvloeien uit de Statuten en een door het Bestuur vast te 

stellen "reglement buitengewone leden" en aldus geen stemrecht in de Algemene 

Ledenvergadering. 

Artikel 7. Lidmaatschap 

7.1 Als lid respectievelijk buitengewoon lid kan men worden toegelaten, nadat men 

een verzoek daartoe schriftelijk bij het Bestuur heeft ingediend. Het Bestuur beslist 

over de toelating.  

7.2 Bij afwijzing heeft de belanghebbende recht van beroep bij de Algemene 

Ledenvergadering. Het beroep dient door belanghebbende schriftelijk ingesteld te 

worden binnen één maand nadat het besluit tot niet toelating -onder verwijzing 

naar zijn recht van beroep- te zijner kennis is gebracht. In de eerstvolgende 

vergadering van de Algemene Ledenvergadering wordt hieromtrent uitspraak 

gedaan. 

7.3 Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle Leden en 

Buitengewone Leden zijn opgenomen. De Leden zijn verplicht ervoor zorg te 

dragen dat hun adres steeds bij het Bestuur bekend is.  

7.4 Het lidmaatschap en het buitengewoon lidmaatschap zijn persoonlijk en kunnen 

mitsdien niet worden overgedragen of onder algemene titel worden verkregen. 

Artikel 8. Schorsing leden en buitengewone leden 

8.1 Het Bestuur is bevoegd een lid respectievelijk een buitengewoon lid te schorsen 

voor een periode van ten hoogste één maand, indien het lid bij herhaling in strijd 

met de uit het lidmaatschap respectievelijk het buitengewoon lidmaatschap 

voortvloeiende verplichtingen handelt of het belang van de Vereniging door 

handelingen of gedragingen in ernstige mate heeft geschaad. 
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8.2 Alvorens tot schorsing over te gaan, wordt het betreffende (buitengewoon) lid door 

het Bestuur gehoord, althans behoorlijk daartoe opgeroepen, tenzij naar het 

oordeel van het Bestuur de schorsing niet kan worden uitgesteld om dringende 

redenen. 

8.3 Gedurende de periode, waarin het (buitengewoon) lid is geschorst, kan hij de aan 

zijn (buitengewoon) lidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen. 

Artikel 9. Einde lidmaatschap 

9.1 Het lidmaatschap eindigt van een lid respectievelijk het buitengewoon 

lidmaatschap van een buitengewoon lid eindigt: 

(a) door opzegging door het lid respectievelijk het buitengewoon lid; 

(b) door opzegging door de Vereniging; 

(c) door ontzetting door de Vereniging 

(d) door opzegging door de Vereniging indien het (buitengewoon) lid niet 

langer voldoet aan de voor hem geldende kwaliteitseis als bedoeld in 

artikel 6 van deze Statuten. 

9.2 Opzegging van het (buitengewoon) lidmaatschap door een (buitengewoon) lid als 

bedoeld in lid 1 onder (a) geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan het 

Bestuur. Het lidmaatschap eindigt per de eerste van de maand volgende op de 

maand waarin de opzegging heeft plaatsgevonden. 

9.3 Onmiddellijke beëindiging van het (buitengewoon) lidmaatschap door opzegging is 

voor het (buitengewoon) lid voorts mogelijk: 

(a) binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de 

(buitengewoon) leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard 

aan het lid bekend is geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan 

niet op dat (buitengewoon) lid van toepassing. Een (buitengewoon)  lid is 

evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de 

verplichtingen van geldelijke aard van de (buitengewoon) leden zijn 

verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten; 

(b) binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de Vereniging in 

een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld. 

9.4 Opzegging van het (buitengewoon) lidmaatschap door de Vereniging kan door het 

Bestuur worden gedaan, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten 

minste vier weken, wanneer een (buitengewoon) lid na daartoe bij herhaling 

schriftelijk te zijn aangemaand niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen 

jegens de Vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het (buitengewoon) lid 

heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, die op dat moment door de 

Statuten voor het (buitengewoon) lidmaatschap worden gesteld. Deze opzegging 

kan onmiddellijke beëindiging van het (buitengewoon) lidmaatschap tot gevolg 

hebben, wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet kan worden gevergd het 

(buitengewoon) lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds 

schriftelijk met opgave van de redenen. 

9.5 Ontzetting uit het (buitengewoon) lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken, 

wanneer een (buitengewoon) lid in strijd met de Statuten, reglementen of besluiten 

van de Vereniging handelt of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij 

geschiedt door het Bestuur, dat het (buitengewoon) lid zo spoedig mogelijk van het 
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besluit in kennis stelt met opgave van de redenen. Het betrokken (buitengewoon) 

lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving, 

schriftelijk, in beroep te gaan bij de Algemene Ledenvergadering. 

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het (buitengewoon) lid 

geschorst. Het besluit van de Algemene Ledenvergadering tot ontzetting kan slechts 

worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig 

uitgebrachte stemmen. 

9.6 Wanneer het (buitengewoon) lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar 

eindigt, ongeacht de reden of oorzaak, blijft toch de bijdrage voor dat jaar door het 

(buitengewoon) lid volledig verschuldigd, tenzij het Bestuur anders beslist. 

Artikel 10. Bestuur 

10.1 Het Bestuur bestaat uit een door de Algemene Ledenvergadering te bepalen 

aantal personen.  

10.2 De bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering uit of buiten de 

leden benoemd met inachtneming van het bepaalde in lid 3.  

10.3 Bestuursleden worden zo spoedig mogelijk na het ontstaan van een vacature door 

de Algemene Ledenvergadering benoemd.  

10.4 Bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie (3) jaar en 

zijn eenmaal aansluitend herbenoembaar voor een periode van ten hoogste drie 

(3) jaar. Nadat een Bestuurder een periode van minimaal twee (2) jaar geen deel 

meer heeft uitgemaakt, is hij nogmaals herbenoembaar voor een periode van ten 

hoogste drie (3) jaar.  

10.5 De Algemene Ledenvergadering benoemt de voorzitter en penningmeester in 

functie of kan een Bestuurder zodanige titel toekennen. Daarnaast kan het Bestuur 

andere titels en portefeuilles voor de overige Bestuurders vaststellen. 

10.6 Indien het Bestuur uit minder dan het vastgestelde aantal bestuursleden bestaat, 

behoudt het niettemin zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van de 

Algemene Ledenvergadering om in de vacature te voorzien. 

Artikel 11. Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten 

11.1 Bestuursvergaderingen zullen worden gehouden, wanneer de voorzitter dit 

wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en 

onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het 

verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in 

dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het 

verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met 

inachtneming van de vereiste formaliteiten. 

11.2 De oproeping tot de vergadering geschiedt -behoudens het in lid 3 bepaalde- door 

de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die 

van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproeping al dan niet 

langs elektronische weg. 

11.3 De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te 

behandelen onderwerpen. 

11.4 Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig 

zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende 

onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de Statuten 
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gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in 

acht genomen. 

11.5 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens 

afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. 

11.6 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de 

secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe 

aangezocht. De notulen worden vastgesteld door degenen, die in de vergadering 

als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. 

11.7 Het Bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien de 

meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of 

vertegenwoordigd is. 

Een Bestuurder kan zich ter vergadering door een medeBestuurder laten 

vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de 

voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een Bestuurder kan daarbij 

slechts voor één mede-Bestuurder als gevolmachtigde optreden. 

11.8 Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden 

in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of langs elektronische weg hun mening te 

uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen 

antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening 

door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 

11.9 Ieder  heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. 

Voor zover deze Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle 

bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen. 

11.10 Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 

schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit vóór de 

stemming verlangt. 

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 

11.11 Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht. 

11.12 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van 

een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen 

besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

Artikel 12. Einde bestuurslidmaatschap 

12.1 Het bestuurslidmaatschap eindigt: 

(a) door opzegging/ontslag door de Bestuurder; 

(b) door het verstrijken van de benoemingsperiode; 

(c) door ontslag door de Algemene Ledenvergadering. 

12.2 Een Bestuurder is op elk moment bevoegd ontslag te nemen, mits dit schriftelijk 

geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden. 

12.3 Een aftredende Bestuurder is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse 

vacature wordt benoemd neemt de plaats van zijn voorganger in, doch louter voor 

wat betreft de lopende termijn en niet ten aanzien van het aantal malen dat zijn 

voorganger nog herbenoembaar zou zijn. 

12.4 De Algemene Ledenvergadering kan een Bestuurder schorsen of ontslaan, indien 

zij daartoe termen aanwezig acht, mits het besluit hiertoe wordt genomen met een 

20-05-2019



 

 

 

7 

 

meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

Artikel 13. Bestuurstaak en vertegenwoordiging 

13.1 Het Bestuur is belast met het besturen van de Vereniging. 

13.2 Voor het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot geldleningen, het 

kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van registergoederen en het 

sluiten van overeenkomsten, waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk 

schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling 

voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het Bestuur de goedkeuring van 

de Algemene Ledenvergadering. 

13.3 Het Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging. 

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk 

handelende bestuursleden. 

13.4 De Algemene Ledenvergadering is bevoegd om bij een daartoe strekkend besluit 

nader omschreven besluiten van het Bestuur aan haar goedkeuring te 

onderwerpen. 

Artikel 14. Directeur 

14.1 Het Bestuur kan een directeur benoemen die onder haar verantwoordelijkheid zal 

opereren.  

14.2 Als een directeur in functie is, dan berust de uitvoering van de dagelijkse leiding 

van de Vereniging bij de directeur indien en voor zover het Bestuur deze taken 

heeft gedelegeerd aan de directeur. 

Artikel 15. Algemene ledenvergaderingen 

15.1 De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur met 

inachtneming van een termijn van ten minste één week door middel van een aan 

alle leden te verzenden schriftelijke oproeping.  

15.2 Algemene Ledenvergaderingen worden ten minste één maal per jaar gehouden en 

voorts, wanneer het Bestuur dit wenselijk of noodzakelijk acht of wanneer dit 

schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten 

minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende 

van de stemmen in de Algemene Ledenvergadering, indien daarin alle leden 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

15.3 Na ontvangst van het in lid 2 bedoelde verzoek is het Bestuur verplicht tot 

bijeenroeping van een Algemene Ledenvergadering, die ten hoogste vier weken 

na de indiening van het verzoek moet worden gehouden. Indien het Bestuur aan 

het verzoek binnen veertien dagen, nadat het dit heeft ontvangen, geen gevolg 

geeft, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan op de wijze, die is 

voorgeschreven voor bijeenroeping van Algemene Ledenvergaderingen door het 

Bestuur. 

Artikel 16. Besluitvorming Algemene Ledenvergadering 

16.1 Alle leden en buitengewone leden hebben toegang tot de Algemene 

Ledenvergadering. Ieder (gewoon) lid heeft daarin één stem, met uitzondering van 

leden die geschorst zijn. Buitengewone leden hebben geen stem in de Algemene 

Ledenvergadering, doch zijn wel bevoegd in de Algemene Ledenvergadering het 

woord te voeren. Een lid is niet bevoegd zich door een daartoe schriftelijk 

gemachtigd ander lid te laten vertegenwoordigen. Leden kunnen hun stemrecht en 
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overige lidmaatschapsrechten slechts doen uitoefenen door één door die 

rechtspersoon schriftelijk aangewezen natuurlijke persoon. 

16.2 Over zaken wordt mondeling of elektronisch gestemd tenzij de voorzitter anders 

beslist; over personen wordt schriftelijk gestemd met gesloten briefjes of 

elektronisch.  

16.3 Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist met een gewone 

meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, voor zover de Statuten niet 

anders bepalen. 

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

16.4 Bij stemming over personen is hij gekozen, die de gewone meerderheid van de 

geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die 

meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de 

twee personen, die het hoogste aantal stemmen hadden verworven, of, als meer 

dan twee personen het hoogste aantal stemmen hadden verworven, tussen die 

personen, en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meeste stemmen op 

zich heeft verenigd. 

Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. 

De stemmingen geschieden door middel van ongetekende stembriefjes of 

elektronisch. Stembriefjes, die niet zijn ingevuld of waarop meer dan de naam van 

één kandidaat is ingevuld, zijn ongeldig. 

16.5 Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn zij niet in een vergadering 

bijeen, heeft, mits het is genomen met voorkennis van het Bestuur, dezelfde kracht 

als een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Een dergelijk besluit wordt 

door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt 

gemaakt in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. 

16.6 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van 

een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen 

besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

16.7 Wordt 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. 

Artikel 17. Voorzitterschap Algemene Ledenvergadering 

17.1 De voorzitter van het Bestuur leidt de Algemene Ledenvergadering. Bij zijn 

afwezigheid of ontstentenis zal een van de andere bestuursleden als leider van de 

vergadering optreden. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap 

voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. 

17.2 Van het in de Algemene Ledenvergadering verhandelde worden door onder 

verantwoordelijkheid van het Bestuur notulen gemaakt. Deze notulen worden door 

de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering vastgesteld. 

Artikel 18.  

18.1 In afwijking van het bepaalde in deze Statuten omtrent fysiek stemrecht en fysiek 

bijeenkomen stelt de Vereniging haar leden in de gelegenheid om hun stemrecht 
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uit te oefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel op de wijze 

als bedoeld in artikel 2:38 leden 6 en 7 en/of lid 8 van het Burgerlijk Wetboek.  

Artikel 19. Geldmiddelen 

19.1 De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit contributies van de leden, 

bijdragen van de buitengewone leden, subsidies en alle overige baten. 

19.2 Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag  door de Algemene 

Ledenvergadering wordt vastgesteld. Ieder buitengewoon lid betaalt een bijdrage, 

waarvan het bedrag door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. De 

Algemene Ledenvergadering kan de gewone leden in verschillende categorieën 

indelen en ten aanzien van die verschillende categorieën verschillende 

contributies vaststellen. 

19.3 Een (buitengewoon) lid kan niet door opzegging van zijn (buitengewoon) 

lidmaatschap de toepasselijkheid van een besluit tot contributieverhoging 

respectievelijk een verhoging van de bijdrage te zijnen opzichte uitsluiten. 

Artikel 20. Begroting jaarrekening en jaarverslag 

20.1 Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging zodanige 

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 

kunnen worden gekend. 

20.2 Het Bestuur stelt jaarlijks een begroting op, welke tevens door haar wordt 

vastgesteld, na daartoe de voorafgaande goedkeuring van de Algemene 

Ledenvergadering te hebben verkregen. 

20.3 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behouden verlenging 

van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de Algemene 

Ledenvergadering, maakt het Bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de 

leden ter inzage ten kantore van de Vereniging. Binnen deze termijn legt het 

Bestuur ook het jaarverslag ter inzage voor de leden. 

20.4 De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de 

ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van 

redenen melding gemaakt. 

20.5 De jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering die het 

Bestuur uiterlijk een maand na afloop van de hiervoor in lid 3 bedoelde termijn 

doet houden. De Vereniging zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het 

jaarverslag en de krachtens artikel 392 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe 

te voegen gegevens vanaf de oproep voor de betreffende Algemene 

Ledenvergadering te haren kantore aanwezig zijn. De leden kunnen de stukken 

aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. 

20.6 Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een bestuurder. 

Daartoe is een afzonderlijk besluit vereist van de Algemene Ledenvergadering. 

20.7 De Vereniging kan en indien wettelijk verplicht, zal, aan een accountant de 

opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. 

20.8 Tot het verlenen van de opdracht is de Algemene Ledenvergadering bevoegd. 

Gaat deze daartoe niet over indien zulks wettelijk verplicht is, dan is het Bestuur 

daartoe bevoegd. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei 

voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de 

Algemene Ledenvergadering en door degene die haar heeft verleend. 
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20.9 Indien de in lid 7 bedoelde opdracht is verleend, brengt de accountant omtrent zijn 

onderzoek verslag uit aan het Bestuur. 

20.10 Indien de in lid 7 bedoelde opdracht is verleend, geeft de accountant de uitslag 

van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de 

jaarrekening. 

20.11 Indien de in lid 7 bedoelde opdracht is verleend, kan de jaarrekening niet worden 

vastgesteld, indien de Algemene Ledenvergadering geen kennis heeft kunnen 

nemen van de verklaring van de accountant, die aan de jaarrekening moet zijn 

toegevoegd, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt 

medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt. 

20.12 Indien geen accountantsverklaring als hiervoor in lid 7 bedoeld beschikbaar wordt 

gesteld, zal de Algemene Ledenvergadering jaarlijks uit de leden een financiële 

commissie benoemen van ten minste twee personen die geen lid van het Bestuur 

mogen zijn. De financiële commissie onderzoekt de jaarrekening en brengt aan de 

Algemene Ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. 

20.13 Vereist het onderzoek van de jaarrekening bijzondere boekhoudkundige kennis 

dan kan de financiële commissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het 

Bestuur is verplicht de financiële commissie ten behoeve van haar onderzoek alle 

door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de 

waarden te tonen en de boeken en bescheiden van de bond voor raadpleging 

beschikbaar te stellen. 

Artikel 21. Huishoudelijk reglement 

21.1 De Algemene Ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels 

vaststellen omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst 

voorkomt. 

21.2 Het huishoudelijk reglement kan door de Algemene Ledenvergadering worden 

gewijzigd, aangevuld of ingetrokken, mits het voorstel daartoe in de oproeping tot 

de vergadering is vermeld. 

21.3 Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met 

de wet of de Statuten. 

Artikel 22. Statutenwijziging 

22.1 Wijziging van de Statuten kan slechts geschieden door een besluit van de 

Algemene Ledenvergadering in een vergadering, waartoe werd opgeroepen met 

de mededeling dat daarin wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld. De 

termijn voor de oproeping tot die vergadering moet ten minste twee weken 

bedragen. 

22.2 Degenen, die de oproeping tot die vergadering hebben gedaan, moeten ten minste 

vijf dagen vóór die vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de 

wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, voor alle leden ter inzage leggen tot en 

met de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. 

22.3 Het besluit tot wijziging van de Statuten kan slechts worden genomen in een 

vergadering indien ten minste de helft van de stemgerechtigde leden hun stem ten 

aanzien van het voorstel tot statutenwijziging voor of tijdens de vergadering heeft 

uitgebracht en met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig 

uitgebrachte stemmen. Indien niet het vereiste aantal stemmen is uitgebracht, 
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wordt ten minste twee en ten hoogste vier weken daarna een tweede vergadering 

gehouden, waarin het voorstel kan worden aangenomen ongeacht het aantal 

uitgebrachte stemmen, mits met een meerderheid van ten minste drie/vierde van 

de geldig uitgebrachte stemmen. 

22.4 Een bepaling van deze Statuten, die de bevoegdheid tot wijziging van een of meer 

andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van 

die beperking. 

22.5 De wijziging van de Statuten treedt eerst in werking, nadat daarvan een notariële 

akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere Bestuurder 

afzonderlijk bevoegd. 

22.6 Het Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de in lid 5 bedoelde akte en 

van de volledige tekst van de na de wijziging geldende Statuten neer te leggen ten 

kantore van het handelsregister. 

Artikel 23. Ontbinding en vereffening 

23.1 De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene 

Ledenvergadering in een vergadering, waartoe werd opgeroepen met de 

mededeling dat daarin ontbinding van de Vereniging zal worden voorgesteld. De 

termijn voor de oproeping tot die vergadering moet ten minste twee weken 

bedragen. 

23.2 Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 22 lid 3 voor wijziging van de 

Statuten van overeenkomstige toepassing. 

23.3 Bij het besluit tot ontbinding wijst de Algemene Ledenvergadering vereffenaars 

aan. Indien zij geen vereffenaars heeft aangewezen, geschiedt de vereffening 

door het Bestuur. 

23.4 Een eventueel batig saldo vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot 

ontbinding lid waren. 

Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook 

een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven. 

23.5 De Vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel 

aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen 

hiervan opgaaf aan de registers waar de Vereniging is ingeschreven. 

23.6 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden 

Vereniging gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar. 

Artikel 24. Slotbepaling 

In alle gevallen, waarin de Statuten, het huishoudelijk reglement of de wet niet voorzien, 

beslist het Bestuur. 

Bijlagen 

Aan deze akte zullen de volgende bijlagen worden gehecht: 

- uittreksel uit de notulen van het congres; 

Slot 

De comparant@e is mij, notaris, bekend. 

Deze akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld. 

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant@e opgegeven en toegelicht. 

De comparant@e heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, 

tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de 
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inhoud in te stemmen. 

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant@e en daarna 

door mij, notaris, ondertekend. 
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