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STATUTENWIJZIGING
VVV/2022.001261.01
rep.nr : 2337

Heden, twintig april tweeduizend tweeentwintig,
verscheen voor mij, mr. Pieter Jacob van Drooge, notaris te Leeuwarden:
mevrouw mr. Wietske Visser, werkzaam en te dezer zake domicilie kiezende ten kantore van
mij, notaris, geboren te Opsterland op dertien januari negentienhonderd zesennegentig.
De verschenen persoon verklaarde dat de algemene vergadering van de vereniging met volledige -

AFSCHRIFT

rechtsbevoegdheid: de vereniging International Faculty Association ACE, statutair gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Burgemeester Oudlaan 50 (3062 PA), ingeschreven
in het handelsregister onder nummer 40343738 (de "Vereniging"), op tweeentwintig maart
tweeduizend tweeentwintig in haar vergadering gehouden te Rotterdam heeft besloten de statuten •
van de Vereniging partieel te wijzigen, waarvan blijkt uit een aan deze akte gehechte kopie van het
uittreksel van de notulen van voormelde algemene vergadering. De statuten van de Vereniging zijn
voor het laatst gewijzigd bij akte verleden op zeventien juni tweeduizend veertien voor een
waarnemer van Mark Alexander Jonker Roelants, notaris te Leeuwarden.
Uit gemeld uittreksel van de notulen blijkt dat de verschenen persoon bevoegd is tot het doen
verlijden van deze akte.
De verschenen persoon verklaarde vervolgens, ter uitvoering van gemeld uittreksel van de notulen,
de statuten van de Vereniging als volgt partieel te wijzigen:
I.

Aan Artikel 12 worden nieuwe leden 8 en 9 toegevoegd, die komen te luiden als volgt
"8.

Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders, zijn de overblijvende
bestuurders voorlopig met de taken en bevoegdheden van het bestuur belast. De
algemene vergadering is bevoegd een of meerdere personen aan te wijzen die bij
ontstentenis of belet van alle bestuurders, voorlopig met de taken en bevoegdheden
van het bestuur zijn belast.

9.

Onder belet als bedoeld in lid 8 wordt verstaan de situatie dat een bestuurder tijdelijk
zijn functie niet mag of kan uitoefenen, waarvan in ieder geval sprake is, indien:
-

een bestuurder is geschorst;

-

een onafhankelijk arts, die deskundigheid heeft op het gebied waarop de
vraagstelling zich afspeelt, een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat de
desbetreffende bestuurder niet meer in staat is om de belangen van de vereniging
op een juiste wijze te behartigen en/of zijn wil te verklaren;•

-

een bestuurder onbereikbaar is, waarvan sprake is indien het onmogelijk is
gebleken om binnen een (1) week persoonlijk en/of elektronisch contact met de
desbetreffende bestuurder te krijgen en wel op zodanige wijze dat een dialoog
mogelijk is.".

II.

Artikel 13 lid 3 komt te luiden als volgt:
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"3.

III.

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a.

door overlijden;

b.

bij verlies van het vrije beheer over zijn gehele vermogen;

c.

bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);

d.

door het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging.".

Aan artikel 14 wordt een nieuw lid 5 toegevoegd, dat komt te luiden als volgt:
"5.

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van
de vereniging of de met haar verbonden onderneming of organisatie. Wanneer
hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de
algemene vergadering.".•

IV.

Artikel 15 lid 1 komt te luiden als volgt:
"1.

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen
van de vereniging. Bij de vervulling van hun tack richten de bestuurders zich naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Dit
bestuur van de vereniging gebeurt op basis van een bestuursnota, die door het
bestuur is opgesteld en door de algemene vergadering is goedgekeurd. De
bestuursnota omvat de doelen, middelen en plannen van het bestuur, evenals een
schriftelijke onderbouwing daarvan, waarover het bestuur verantwoording dient of te
leggen aan het einde van haar bestuursperiode.".

V.

Artikel 16 lid 3 komt te luiden als volgt:
"3.

Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
vergadering, zijn bestuursverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en
een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen
boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en
verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.".•

VI.

De rubricering van Artikel 16 komt te luiden als volgt:
"Bestuursverslag — rekeninq en verantwoordinq".

VII.

Artikel 16 lid 7 komt te luiden als volgt:
"7.

Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 2 en 3 voor een termijn van
zeven jaar te bewaren.".

VIII. Artikel 17 lid 2 sub a komt te luiden als volgt:•
"a.

het bestuursverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 16 met het
verslag van de aldaar bedoelde commissie;".

blad 2

DEHA N

IX.

Aan artikel 18 wordt een nieuw lid 5 toegevoegd, dat komt te luiden als volgt:
"5.

De bestuurders hebben als zodanig een raadgevende stem in de algemene
vergadering.".

X.

Artikel 20 lid 8 komt te luiden als volgt:
"8.

Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,
heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. De bestuurders
worden voorafgaand aan de besluitvorming als bedoeld in dit lid 10 in de gelegenheid •
gesteld om hun raadgevende stem uit te brengen.".

SlotDe verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken
verschenen persoon is door mij, notaris, vastgesteld.
Waarvan akte
is verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke •
opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop door mij, notaris, aan de
verschenen persoon heeft hij verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben
genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing van de akte is deze eerst door de verschenen persoon en
vervolgens door mij, notaris, ondertekend, om tien uur en vierenveertig minuten.
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

blad 3

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de vereniging International Faculty
Association ACE, statutair gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de
Burgemeester Oudlaan 50 (3062 PA), na partiele statutenwijziging bij akte op twintig april
tweeduizend tweeentwintig verleden voor mr. P.J. van Drooge, notaris te Leeuwarden.
Handelsregisternummer: 40343738
STATUTEN
Naam
Artikel 1.
De. vereniging draagt de naam: International Faculty Association ACE.
Zetel.
Artikel 2.

.

Zij heeft haar zetel to Rotterdam.
; •

iDoel.

• .
Artikel 3.1

De vereniging heeft ten doel:
a.

het behartigen van de studiebelangen 6.11 het verdiepen en verbreden van de
perspectieven van de studenten aan de Erasmus School of. History, Culture and --Communication (ESHCC) Van de Erasmus Universiteit Rotterdarn;',

b.

het actief inspelen op maatschappelijke verschijnselen, vanuit de invalshoeken van
geschiedenis, cuituur, media en andere aanvullende terreinen waarover de
opleidingen aan de ESHCC zich uitstrekken.

2.

De vereniging tracht dit doel onder meer to bereiken door:
a.

het organiseren van studiereizen, lezingen, excursles, conferenties, exposities,
workshops en sociale activiteiten;•------------—

b.

het aangaan en onderhouden van contacten met personen van instellingen in
Rotterdam en daarbuiten op het.gebied van geschiedenis, cultuur, media en andere
aanvullende terreinen waarover de opleidingen van de ESHCC zich uitstrekken;

c.

het onderhouden en bevorderen van contacten tussen feden en begunstigers van de

d.

het ondersteunen, operationaliseren en organiseren van ideeen en initiatieven van de
leden van de vereniging;

e.

alle andere wettige middelen.-

Leden en ereleden

-----------------------

Artikel 4.

1.

Leden van de vereniging kunnen zijn, zij die op het moment van Inschrijving als student-bij •

de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) van de Erasmus --Universiteit Rotterdam ingeschreven staan.-----------------2, Ereleden van de vereniging kunnen zijn:
a. personen die een bestuursfunctie bekleed hebben;
b. personen, die al dan niet lid geweest zijn van de
verenigIng;.
welke door de algemene vergadering na voordracht door leden
als dusdanig benoemd zjjn, op basis van hun bijzondere
verbondenheid met de vereniging en/of haar doelen.
3. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en
contactgegevens van elle leden zijn opgenomen, zoals
beschreven in artikel 6 lid 2.
Begunstigers. •
Artikel 5,
1, Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de
vereniging financieel te steunen met een door de algemene
vergadering vast te stellen minimum-bijdrage.
2. De activiteiten., commissies en•disputen van de vereniging zijn
toegankelijk voor haar begunstigers, met inachtneming van de
voorrang van de leden ten opzichte van de begunstigers.
3. Begunstigers hebben geen andere rechten en verpiichtingen —
dan die welke hun bij of krachtens de statuten of door de
algemene vergadering zijn toegekend en opgelegd.
Toelating en inschrjjvinci.
Artikel 6.
IL

Het bestuur beslist omtrent de toelating van laden en
begunstigers, nadat deze schriftelijk blijk gegeven hebben zich
als lid of begunstiger te willen Inschriiven bij de verenlging. —
2. Voor Inschrijving, in welke schriftelijke vorm dan ook, zijn
nodig:

•

a.

naam;

b.

contactgegevens, met name: adres, postcode/plaats, e—
mailadres, telefoonnummer;

c.

bankgegevens, ter automatische incasso;

handtekening van het lid of de begunstiger in kwestie.
3. Bij niet-toelating tot lidmaatschap en begunstigerschap door —
het bestuur kan de algemene vergadering aisnog tot toelating
d.

besluiten.

Bii lidmaatschap gepaard gaande verplichtingen.
Artikel 7.
1. Het lidmaatschap van de vereniging verplicht de leden en
ereleden een door de algemene vergadering vastgesteld
bedrag aan contributie te betalen, zoals staat beschreven in —
artikel 1 0.
2.

De leden, ereleden en begunstigers zijn verplicht o,m
wijzigingen in hun contactgegevens zoals beschreven in artikel
6, schriftelijk bekend te maken aan de vereniging.

3, De algemene vergadering behoudt het recht over andere
verplichtingen te besIbiten.
Einde van het lidmaatschap.
Artikel 8.
1, Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c.

door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor —
het liclmaatscha.p bij de statuten gesteid te voldoen,
wanneer hij of zij zijn of haar verplichtingen jegens de
vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de verenlging nlet gevergd kan warden het lidmaatschap —
teSlaten voortduren;

d.

door ontzetting. Deze kan alleen warden uitgesproken
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten der verenlging handelt, of de vereniging op

onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging.do0r de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. OpzeggIng van het lidmaatschap door het lid of door de
vereniging kan slechts geschieden tegen het elnde van een —
verenigingsjaar, wanneer de contributie betaald is, en met
inachtneming van een opzeggingstermljn van vier weken,
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet
het lichaatschap elndigen op het vroegst toegelaten tijdstip —
volgende op de datumwaartegen.was opgezegd.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur,
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de —
vereniging op grand dat een lid zijn verplichtingen jegens de —
vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan warden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het

lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de —
ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op op —
de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste —
schriftelljk van het besluit met opgave van redenen in kennis —
gesteld,
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het —
lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste —
lid het recht heeft zich in de algemene vergadering, waarin het
in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, to verantwoorden.
7, Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar
eindigt, blijft desniettemln de jaarlijkse bijdrage voor het
geheel verschuidigd. Aan andere verplichtingen van geldende —
aard dienen alsnog door het lid voldaan to worden,
Einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers.
Artikel 9,
1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen to —
alien tijde wederzijds door opzegging warden beindigd
• behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende
verenigingsjaar voor het geheel blijf(verschuldigd.
2. VoOr het opzeggen van begunstigingsschap gelden dezelfde —
voorwaarden en termljnen als beschreven in artikel 8.
3. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur,
Financiele bijdragen.
Artikel 10.
1. De leden en ereleden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse.bijdrage, die door de
algemene vergadering zal worden vastgesteld. --------------------- -----------Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de ---

2.

verplichting tot het betalen van eon bijdrage to verlenen.----- --Artikel 11.
- • ---1.

-------

------

De begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een minimumbijdrage, die door de ----algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieen worden -Ingedeeld welke categorieen verschillende bijdragen

-----

a.

de jaarlijkse

b.

een eenmalige bijdrage, waarbij de begunstiger alleen in het verenigingsjaar van ---begunstiging aan de vereniging verbonden is en aanspraak kan maken op de rechten
zoals doze voor begunstigers zijn beschreven in artikel 5.-

2.

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van ------verplichting tot het betalen van bijdragen to verlenen.

Bestuur,
Artikel 12.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, die door de —
algernene vergadering worden benoemd, De benoeming
geschiedt door en vanult de leden.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer
bindende voordrachten die behalve de naam van het
bestuurslidook de aanbevolen functie vermeldt. Tot het
opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het
bestuur als een door de algemene vergadering Ingestelde
'sollicitatiecommissie.
3. De sollicitatiecommissie bestaat uit tenminste drie personen —
4.

die door de algemene vergadering zijn benoemd.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene vergadering meegedeeld. Een voordracht door de
sollicitatiecommissie moet voor de aanvang van de
vergadering schriftelljk:blj het bestuur warden Ingediend.

5,

Aan elke voordracht kan het bind.end karakter worden
ontnomen door een met tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene
vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste
twee/derde van de leden vertegenwoordigd is,

6,

Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene
vergadering overeenkomst het voorgaande lid op de
opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, -

dan is de algemene vergadering vrij In haar keuze.
7. Indlen er meer dan een bindende voordracht is, geschledt de
benoeming ult die overloe voordrachten
8.

.

Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders, zijn de overblijvende
bestuurders voorlopig met de taken en bevoegdheden van het bestuur belast. De
algemene vergadering is bevoegd een of meerdere personen aan te wijzen die bij
ontstentenis of belet van alle bestuurders, voorlopig met de taken en bevoegdheden
van het bestuur zijn belast.

9.

Onder belet als bedoeld in lid 8 wordt verstaan de situatie dat een bestuurder tijdelijk
zijn functie niet mag of kan uitoefenen, waarvan in ieder geval sprake is, indien:
-

een bestuurder is geschorst;

-

een onafhankelijk arts, die deskundigheid heeft op het gebied waarop de
vraagstelling zich afspeelt, een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat de
desbetreffende bestuurder niet meer in staat is om de belangen van de vereniging
op een juiste wijze te behartigen en/of zijn wil te verklaren;
een bestuurder onbereikbaar is, waarvan sprake is indien het onmogelijk is
gebleken om binnen een (1) week persoonlijk en/of elektronisch contact met de
desbetreffende bestuurder te krijgen en wel op zodanige wijze dat een dialoog

.lEinde bestuurslidmaatschap -periodiek aftreden— schorsing.
lArtikel 13.
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is
benoemd, kan to alien tijde door de algemene vergadering
worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen
drie maanden gevolgd worth door een besluit tot ontslag,
eindigt door het verloop van die termijn.
Een besluit van de algemene vergadering tot ontslag of
schorsing van een bestuurslid kan slechts worden genomen —
met een absolute meerderheid van het aantal leden.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, —
volgens een door het bestuur op to maken rooster van
aftreding, De aftredende is herkiesbaar; wie in eeri tussentijdse
vacature worth benoemd, neemt op het rooster de plaats van —
3.

zijn voorganger in.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a.

door overlijden;

b.

bij verlies van het vrije beheer over zijn gehele vermogen;

c.

bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);

door het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging.
d.
Artikel14. ------------------------------- —----------------------------------1.

De algemene vergadering wijst uit het bestuur tenminste deze functionarissen aan:
a.

een voorzitter;--------- ------------------------- -----

b.

een secretaris;------------------

• c.
2.

een penningmeester. •

-

--

------- ----------------

---------

.

De algemene vergadering kan tevens uit de zittende bestuursleden voor elke functie een -vervanger aanwijzen. Een bestiiurslid kan meet dan een functie bekieden, doch de functies
van voorzitter en penningmeester zijn niet verenigbaar.

3.

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris (of, bij diens
afWezigheid, een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon) notulen gemaakt.
In afwijking van hetgeen in de wet dienaangaande is bepaald, is het oordeel van de •
voorzitter omtrent de totstandkoming van de inhoud van een besluit niet beslissend.-

4.

bij reglement kunnen nadere regels aangaande vergaderingen van en de besluitvorming

5.

door het bestuur worden gegeven.------------------------------------------Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van
de vereniging of de met haar verbonden onderneming of organisatie. Wanneer
hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de
algemene vergadering.

. .

Bestuurstaak

.....
....... .....
--- Artikel 15.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen
van de vereniging. Bij de vervulling van hun tack richten de bestuurders zich naar het
belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Dit
bestuur van de vereniging gebeurt op basis van een bestuursnota, die door het
bestuur is opgesteid en door de algemene vergadering is goedgekeurd. De
bestuursnota omvat de doelen, middelen en plannen van het bestuur, evenals een
schriftelijke onderbouwing daarvan, waarover het bestuur verantwoording dient of to
leggen aan het einde van haar bestuursperiode.
2.

Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, Aft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een maand, een algeniene
vergadering to beieggen waarin de voorziening in de open pleats of de open plaatsen aan de orde komt.

3.

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn teak

4.

doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.-------Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het -.----sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van -------------registergoederen, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar --verbindt, zich voor een derde stork maakt of zich. tot zekerheidsstelling voor een schuld van
een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden -beroep worden gedaan..----------

5.

Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten
tot:--- —
I.

onverminderd het bepaalde onder Ii, het aangaan van rechtshandelingen en het —7----verrichten van investeringen een bedrag of waarde van tweeduizend euro (€ 2.000,00)
to boven gaande;---------

II.

a,

-----

-----

------

het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven
van onroerende goederen;

b.

•

het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet --wordt verleend;-

c.

. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter 'leen opnemen van gelden,
waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging
verleend

--- -------

------

d.

het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;

e.

het optreden in rechte, waaronder begrepen hetyoeren van arbitrale procedures,
doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen, en van het
nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;----------

f,

het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.—-----

Op het ontbreken van doze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep
worden gedaan.
6.

Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten

---------------------------

.rechte vertegenwoordigd:
a,

hetzij door het bestuur;

b.

hetzij door de voorzitter;

---------a-------------r

c.
hetzij door twee andere bestuursleden.--------------------------------------------Bestuursverslag rekening en verantwoording
Artikel 16 ---------------------1.

-----

------

Het verenigingsjaar loopt van een september tot en met een en dertig augustus.

2.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te alien tijde haar rechten en verplichtingen kunnen —

3.

worden gekend.
Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van
het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
vergadering, zijn bestuursverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en
een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen
boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en
verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4.

De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een 'controle commissie' van ---tenminste drie persOnen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De ------------controlecommissie onderzoekt minimaal twee meal per verenigingsjaar en brengt•aan de'.—
algemene vergadering verslag ult van. haar bevindingen, aangaande:
a.

de financiele situatie van de vereniging;
de bestuurlijke verantwoording (het functioneren van elk individueel bestuurslid ------afzonderlijk en het bestuur als geheel).------------------------------- ------------

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige -kennis dan kan de controlecommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur
is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden to vertonen en inzage van de boeken en bescheiden —
van de vereniging te geven.•
6. De last van de commissie kan te alien tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7.

Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 2 en 3 voor een termijn van
zeven jaar te bewaren.

Algemene vergadering.
Artikel 17.

--------

------

-----

1. Aan de algemene vergaddring komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet -door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene
vergadering — de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan
------ —-- --------------—-------—
----------deorde:---------------------- ---a.

het bestuursverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 16 met het
verslag van de aldaar bedoelde commissie;

b.

de benoeming van de in artikel 16 genoemde commissie voor het volgende —
verenigingsjaar;-

C. - voorziening in eventuele vacatures;
d.

voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de ----vergadering.---------------------- --------------

--

3. Jaarlijks wordt een algemene vergadering, de begrotingsvergadering, gehouden. De
vergadering vindt in het begin van het nieuwe verenigingsjaar pleats, In de
begrotingsvergadering komt ondermeer de begroting voor het komende jaar aan de orde.-4.

Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur die wenselijk
oordeelt.--

5.

--------

Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als
bevoegd is-tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier

•

weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen •
de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel
19 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse wear de vereniging gevestigd is veel
• gelezen dagblad, met inachtneming van in artikel 19 vermelde oproepingstermijn.
Toegang en stemrecht. -Artikel--18.•:—---7 --1.

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en alle
begunstigers, Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel
8 lid 6 en geschorste bestuursleden.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene
vergadering.•
3.

leder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem.------------------- -------

4.
5.

Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.-----De bestuurders hebben als zodanig een raadgevende stem in de algemene

vergadering.
.Voorzittersschap

notulen.

Artikel 19.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter —
van de vereniging of zijn plaatsvervanger, Ontbreken de
voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere
bestuursleden door het bestuur aan to wijzen als voorzitter op.
Wordt ook op doze wijze niet in het voorzittersschap voorzien,
dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde In elke vergadering warden door de
secretaris of een ander door de.voorzitter daartoe aangewezen
persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist
worden vastgesteld en opdertekend.
Zij. die de vergadering bijeenroepen kunnen notarieel procesverbaal van het verhandelde doen opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming van de algemene vergadering- -ktikel 20
1,& Het ter algemene vergadering ultgesproken oordeel van de voorzitter dat door de ------vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover word gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.--2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de --juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming pleats, wanneer de meerderheid --der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
geschiede een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming ----vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijk stemming.
3.

Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de ----algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte

------

stemmen.
4.

Blanco stemmen warden beschouwd als niet to zijn uitgebracht.

5. Indian bij eon verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft .------verkregen, vindt een tweede stemming of ingeval van een bindende voordracht, een
tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats.---------

------------- • •

Heeft wederom niemand de volstrekte meerdeMeid verkregeri; dan vinden herstemminge,n.„
pleats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen --•
twee personen is gestemd en de stemmen stakeri.

------

gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming ) wordt
telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd,
uitgeionderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste
aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon:•
uitgebracht, dan wordt door toting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe
stemming goon stemmen meer kunnen warden uitgebracht.----------- ----------In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken,'beslist het lot wie
van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is •
het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een scliriftelijke stemming
gewenst acht of een van de stemgerechtigden zulk voor de stemming verlangt.----------Schriftelijke stemming geschiedt bij ondertekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij
acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8.

Een eenstemmig besluit van alle leden, oak al zijn doze niet in een vergadering bijeen,
heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. De bestuurders
warden voorafgaand aan de besluitvorming als bedoeld in dit lid 10 in de gelegenheid
gesteld om hun raadgevende stem uit to brengen.

9.

Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen
geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent elle aan de orde
komende onderwerpen — dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding — --ook al heeft geen oproeping plaatsgevonden of is doze niet op de voorgeschreven wijze --geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen -of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Bijeenroeping algemene vergadering.
Artikel 21.
1.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.

2.

De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.--

3.

De oproeping geschiedt schriftelijk (per e-mail) aan de adressen van de leden volgens het -

--------

ledenregister bedoeld in artikel 4. Bij de oproeping worden de to behandelen onderwerpen
vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikel 20 en 21.
Statutenwiiziging-------------------------------------------------------

------

Artikel 22.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een --besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat -----aldaar wijziging van de statuten zal worden

-----

---------

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een .afschrift van dat voorstel, waarin de vOorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op
een daartoe geschikte pleats voor leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop
de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.---------3.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd,
dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen to houden bin nen
vier weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige
vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariele akte is
opgemaakt. Tot hetdoen verlijden van de akte is ieder bestairslid bevoegd.----------

Ontbinding.
Artikel 23.
1.

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Hetbepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige ---------------

-------

2.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het batig saldo na de
vereffeningvastgesteld, en wel ten behoeve van een of meer algemeen nut beogende

Reglement
Artikel 24
1. -De algemene vergadering kan zogenaamde reglementen
vaststellen.
2. De regfementen mogen niet in strijd zijn met de statuten, noch
met de geldende wetgeving, oak waar die geen dwingend recht
bevat,
Disputes.-Artikel 25.
1. De organisatie van de vereniging staat het oprichten en opheffen van disputen toe, als
onderafdeling ter ondersteuning van de doelen van de vereniging.
2.

DiSputen kunnen alleen worden opgericht of opgeheven door besluit van de algemene
vergadering (artikel 20).

3.

De disputen van de vereniging kennen een eigen bestuur, met tenminste de drie in artikel
14 genoemde functionarissen, die elk onder de beteidsmatige en financiele ----verantwoordelijkheid vallen van het bestuur• van de vereniging.-------Wanneer een dispuut over geen of onvoldoende bestuursfunctionarissen beschikt, kan het
bestuur van de vereniging deze functies waarnemen, totdat er den eigen functionaris is •-.
aangesteld.

4.

Bestuursfunctionarissen van een dispuut worden aa'ngesteld door het bestuur van de •
vereniging. Het bestuur hoeft dezeaanstelling niet voor te leggen aan de algemene
vergadering.

5.

Het dispuut is verplicht een eigen administratie bij te houden.

6.

De activiteiten van het dispuut worden in beginsel door het dispuut zelf georganiseerd en ultgevoerd. Het bestuur van de vereniging heeft over ieder besluit en activiteit dat het
dispuut organiseert een informatie- en vetorecht.
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