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Akte van statutenwijziging

Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee
de dato 2A juni 2017

verleden voor
mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam
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VAN DOORNE N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
LANDELIJKE VEREN¡GING TOT BEHOUD VAN DE WADDENZEE

Heden, twintig juni tweeduizend zeventien, verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam

Nieuwaal, geboren te Numansdorp op zestien november
negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 1068 GA Amsterdam, Tussen Meer 20 2,
ongehuwd en niet geregistreerd als partner, houder van een geldig rijbewijs met nummer
4225332216, in deze handelend als voorzitter van het bestuur van de hierna te noemen

de heer Cornelis van

vereniging.
De verschenen persoon verklaart dat:

-

de algemene ledenvergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, statutair gevestigd te
Gemeente Harlingen, met adres: 8861 SR Harlingen, Droogstraat 3, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 40000475, hierna
te noemen: de "vereniging", op twintig mei tweeduizend zeventien, met inachtneming
van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de vereniging algeheel te
wijzigen, van welk besluit blijkt uít de notulen van de betreffende vergadering, waaryan
een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (Bijlage|;

-

de statuten van de vereniging laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op

éénentwintig december tweeduizend zeven, verleden voor mr. Frederika Georgette
Heeres, notaris te Harlingen.

Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon,
handelend als vermeld, de statuten van de vereniging bij deze algeheel te wijzigen als volgt:

--

. ALGEMENE BEPALINGEN
Begripsbepalingen - Artikel I
1. ln deze statuten wordt verstaan onder'schriftelijk': per post, per e-mail of via enig ander
HOOFDSTUK

f

elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat
leesbaar en reproduceerbaar is, tenzíj uitdrukkelijk anders is vermeld

2.

Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of
woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in
en omgekeerd

3.

Tenzij anders blijkt of kennelijk anders

is

bedoeld, sluit een verwijzing naar het

mannelijke geslacht een venrvijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.

-----

Naam, zetel en duur - Artikel 2

1.

De vereniging draagt de naam: Landelijke Vereniging

tot Behoud van de Waddenzee

(ook handelend onder de verkorte naam: Waddenvereniging).

2.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Harlingen

AFSCHRIFT 6001 5264_1983640_1 Akte van statutenwijziging
Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee

en m¡ddelen - Artikel3 -----------De vereniging streeft naar behoud, herstel en goed beheer van natuur, landschap en
milieu en van de ecologische en cultuurhistorische waarden van het waddengebied,

waaronder begrepen - maar niet uitsluitend - het noordelijk zeekleigebied, de
Waddeneilanden, de Waddenzee en de Noordzee als onvervangbare en unieke
natuurgebieden. De vereniging stelt zich tevens ten doel de bevordering van de
belangstelling voor deze gebieden. ln haar handelen gaat zii uit van het besef, dat de
mens een onderdeel is van het ecosysteem.

2.

Zijtracht haar doel te bereiken met alle daartoe geëigende middelen, waaronder:
- het ontwikkelen, realiseren en bevorderen van activiteiten ter bescherming van de
ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van en in het
waddengebied en het opkomen tegen activiteiten die daaraan schade kunnen
toebrengen;

3.

lobbyactiviteiten en het voeren van juridische procedures;
het verzamelen en verspreiden van informatie over het waddengebied.

----*"--

De verenigíng streeft ernaar eenieder met belangstelling voor het waddengebied met
elkaar in contact te brengen en te verenigen.

4.

De vereniging beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en derhalve níet het
maken van winst.

lnkomsten - Artikel 4 -----------De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, donateursbijdragen, subsidies, giften,
erfstell ingen, legaten en andere bijdragen/inkom sten.
HOOFDSTUK

2.

LEDEN

Lidmaatschap en toetreding - Artikel 5
1. Leden dienen het doel van de vereniging te onderschrijven en de belangen van de

2.

vereniging niet te schaden.
Het lidmaatschap van de vereniging kan worden toegekend aan natuurlijke personen en
aan al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen, indien zij ten minste een
jaarlijkse contributie betalen, gerelateerd aan het soort lidmaatschap, zoals nader kan

worden aangegeven in het huishoudelijk reglement. De contributieperiode (hierna te
noemen: "contributiejaar") start bij aanvang van het lidmaatschap en behoeft niet gelijk te
lopen aan het boekjaar van de vereniging. De rechten en verplichtingen van de leden

3.
4.

kunnen nader worden uitgewerkt in het huíshoudelijk reglement.
Voor toetreding als lid is mondelinge of schriftelijke aanmelding bij de vereniging vereist. Een aanmelding als lid is automatisch geaccepteerd, tenzij binnen vier weken na

5.

aanmelding het bestuur bij aangetekende brief onder opgave van redenen deze aftvijst.
Tegen de afrrvijzingsbeslissing staat beroep open bij de ledenraad. ln het huishoudelijk

-

reglement kan een en ander hieromtrent nader worden uitgewerkt.

6.

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

T.

De ledenraad kan op voordracht van het bestuur of op eigen initiatief na adviseríng door
het bestuur ereleden benoemen. Een benoeming als erelid kan door de ledenraad, met
instemming van het bestuur, op ieder moment worden ingetrokken. Ereleden hebben het
recht actief deel te nemen aan vergaderingen van de ledenraad, doch hebben daarin
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geen stemrecht. De ledenraad kan voorafgaand aangeven in añrezigheid van hen te
willen vergaderen.
Einde lidmaatschap - Artikel6

1.

Het lidmaatschap eíndigt:
a.

2.

door overlijden van het lid of waar het een instelling betreft door ontbinding; ---------

b.

door opzegging door het lid;

c.

door opzegging door de vereniging;

d.

door ontzetting.

Opzegging door het lid dient schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld, ten
minste twee maanden voor het begin van het contributiejaar waarop de opzegging
betrekking heeft. lndien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het eersfuolgende contributiejaar

3.

Een lid kan met onmiddellijke ingang opzeggen

a.

indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;

b.

binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt

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

c.

4.

binnen een maand nadat een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de
vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing
Opzegging door de vereniging kan in geval van wanbetaling en voorts wanneer het lid
niet voldoet aan de vereisten die de statuten en het huishoudelijk reglement aan het
lidmaatschap stellen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren. Deze opzegging geschiedt namens de
vereniging door het bestuur en wel schriftelijk onder opgave van redenen. Opzegging van
het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een contributiejaar en met
inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. De opzegging kan onmiddellijke
beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de

5.

vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren
Ontzelting 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. Zij geschiedt namens de vereniging door het bestuur en wel schriftelijk onder
opgaaf van redenen.

6.

Van een beslissing tot opzegging door de vereniging, anders dan wegens wanbetaling,

alsmede

tot ontzetting, is beroep mogelijk bij de ledenraad, op de wijze als

bij

huishoudelijk reglement voorzien. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep
is het líd geschorst.

7.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een contributiejaar eindigt, blijft de jaarlijkse
contributie voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist. -HOOFDSTUK 3 . LEDENRAAD, LEDENRAADSCOMMISSIES EN WERKGROEPEN .---------Ledenraad; samenstelling - Artikel 7

1. De algemene vergadering van de vereniging bestaat uit afgevaardigde

leden

("ledenraadsleden") gekozen overeenkomstig het in dit artikel bepaalde. Zij draagt de
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naam: "ledenraad"
Door de leden worden uit hun midden ten minste twaalf (12) en ten hoogste achttien (18)
ledenraadsleden gekozen. De ledenraad stelt vast uit hoeveel ledenraadsleden de
ledenraad bestaaVzal bestaan.

3.

De ledenraad kiest na de verkiezingen een voorzitter en kan een vicevoorzitter en een
secretaris uit zijn midden aanwtizen.

4.

De ledenraadsleden worden gekozen voor een periode van maximaal vier jaar en

S.

kunnen, na een nieuwe kandidaatstelling en toetsing door de verkiezingscommissie op
de wijze als in añikel I voorzien (mogelijk) aansluitend worden herverkozen
Ledenraadsleden ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk.

Zij hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten. Deze vergoedingen
worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
Ledenraad; verkiezingen - Artikel I --*---1. Meerderjarige natuurlijke personen die ten minste één jaar lid zijn van de vereníging, niet
geschorst zijn als lid, de afgelopen twee jaren niet in het bestuur van de vereniging

hebben gezeten en/of de afgelopen twee jaar niet

in dienst zijn geweest van

vereniging, kunnen zich kandidaat stellen

2.

Voorafgaand aan iedere verkiezing stelt

de

ledenraad,

de

op advies van de

verkiezingscommissie, het totaal aantal te vervullen vacatures vast en stelt de ledenraad

(algemene en/of specifieke) functieprofielen op.

ln de

(algemene en/of specifieke)

functieprofielen wordt beschreven aan welke overige (kwaliteits)eisen kandidaten dienen
te voldoen.
ó.

De verkiezingscommissie roept de leden op tot kandidaatstelling door plaatsing van een
oproep op de officiêle website van de vereniging, in het ledenblad en/of door verzending
van een uitnodiging, een en ander te bepalen door de verkiezingscommissie, binnen een
door de verkiezingscommissie te bepalen termíjn van ten hoogste twee maanden na die
oproep- Kandidaatstellingen die na de termijn ontvangen zijn, tellen niet mee.

4.

Leden kunnen zich voor één functieprofiel (algemeen of indien van toepassing specifiek)
kandidaat stellen. Kandidaatstelling geschiedt door middel van een schriftelijk verzonden

in

het

De verkiezingscommissie beoordeelt of de kandidaat voldoet om op de lÜst

met

bericht aan de verkiezingscommissie, met inachtneming van de daaraan
huishoudel ijk reglement gestelde voon¡raarden.
5.

verkiesbare personen te worden geplaatst. Personen die niet op de lijst met verkiesbare
personen terechtkomen, omdat zij niet voldoen aan het gestelde in een functieprofiel,
krijgen hierover persoonlijk bericht.
6.

De verkiezingscommissie brengt (per functieprofiel) de namen van de kandidaten ter
kennis van de leden door plaatsing van lijst(en) met verk¡esbare personen op de website

7

van de vereniging en in het ledenblad
Er kan schriftelijk worden deelgenomen aan de verkiezing van ledenraadsleden, een en
ander te bepalen door de verkíezingscommissie. Voor deelname aan de verkiezing

middels een elektronisch communicatiemiddel is vereist dat een lid (i) kan worden
geìTentificeerd en (ii) zijn stemrecht kan uitoefenen

I.

leder lid heeft het recht om inzake de verkiezing van ledenraadsleden per profiel één
stem uit te brengen. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
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Door de kandidaten op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht, zullen de vacatures
worden gevuld. lndien bij een verkiezing van ledenraadsleden de stemmen staken,

beslist de verkiezingscommissie wie van de betrokken kandidaten is gekozen. De
uitkomst van de verkiezingen wordt aan de leden gecommuniceerd door vermelding op
de website en/of in het eerstvolgende ledenblad, een en ander te bepalen door de
verkiezingscomm issie.

10.

Degene die tot ledenraadslid is gekozen of niet in eerste instantie is gekozen, ontvangt
hiervan tegelijkertijd van de verkiezingscommissie een schriftelijk bericht.

11.

ln geval van een tussentijdse vacature wordt deze opgevuld door de kandidaat op wie bij
de laatstgehouden reguliere verkiezingen de meeste stemmen zijn uitgebracht, nog
beschikbaar is voor het betreffende profiel/de vacature en die na deze verkiezingen nog
niet eerder tot de ledenraad is toegetreden.

lndien bij de vervulling van een vacature twee of meer kandidaten zÜn op wie bij de
laatstgehouden reguliere verkiezingen een gelijk aantal stemmen werd uitgebracht,
beslist de verkiezingscommissie wie van de betrokken kandidaten in deze tussentijdse
vacature wordt gekozen.

12.

Nadere regels omtrent de verkiezingen van ledenraadsleden en de wijze van stemmen
worden in het huishoudelijk reglement uitgewerkt en vastgelegd

Ledenraad; aftreden ledenraadsleden - Artikel 9
Een ledenraadslid treedt af:

a.
b.
c.
d.

door zijn vrijwillig aftreden;

door het verstrijken van de periode waarvoor hij is verkozen of door zijn aftreden volgens
het rooster van aftreden;
wanneer hij/zij bestuurder is geworden of directeur of medewerker van de vereniging; ---door zijn ontslag aan hem verleend door de ledenraad, met inachtneming van de in het
huishoudelijk reglement vastgelegde zorgvuldigheidsregels;

e.
f.

doordat hijgeen lid meer is van de vereniging;

door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als
gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn
goederen wordt ingesteld;

S.
h.

door zijn overlijden;

door zijn ontslag door de bijzondere algemene ledenvergadering.
Ledenraad; taken en bevoegdheden - Artikel 10

De ledenraad heeft, als vertegenwoordiger van alle leden, tot taak en verplichting de
doelstelling van de vereniging te bewaken en deze bij de afweging van belangen als
uitgangspunt en doorslaggevend richtsnoer te nemen. De ledenraadsleden oefenen de

2.

aan de ledenraad toekomende bevoegdheden zonder last en ruggenspraak
Het bestuur behoeft goedkeuring van de ledenraad voor besluiten tot:

a.

uit'

------

het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, voor een derde sterk maakt
of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het het

verkrijgen

of het vervreemden van registergoederen betreft die krachtens

testamentaire beschikking of schenking worden of zijn verkregen;
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b.

het vaststellen van het jaarplan, het meerjarenbeleidsplan en de bijbehorende
(meerjaren)begroting;

c.
d.

het vaststellen van het bestuursverslag en de jaarrekening (de jaarstukken); ------het wijzigen van bankrelaties van de vereniging en het ter leen verstrekken van

gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het
doen van opnamen ten laste van een aan de vereniging verleend krediet dat door
de ledenraad is goedgekeurd; *----

e,
f.

het aanvragen van faillissement en surseance van betaling van de vereniging;

---

het aangaan, wijzigen en verbreken van een duurzame samenwerking met een
andere rechtspersoon of organisatie, indien die samenwerking van ingrijpende
betekenis is voor de vereniging;

g.

het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een
andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de

vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover het bestuur daartoe

is

bevoegd;

h.
i.

het doen van niet of niet volledig begrote uitgaven die in totaal groter zijn dan
twintig procent (2!o/o) van de in de jaarbegroting opgenomen uitgaven, ingeval

-----'---

deze (kunnen) leiden tot een ongunstiger dan geraamd exploitatiesaldo;
het aangaan van rechtshandelingen die het risico meebrengen van onherstelbare

schade aan het waddengebied en die niet zijn voorzien of expliciet genoemd in het

jaarplan

3.

Daarnaast heeft de ledenraad de volgende bevoegdheden:

a.

het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en gevraagd en ongevraagd

b.

advies uitbrengen aan het bestuur;
de jaarlijkse bespreking van het te voeren beleid aan de hand van het bepaalde in
het jaarplan en meerjarenbeleidsplan;

c.

de beoordeling van het gevoerde beleid aan de hand van het bestuursverslag

d.
e.

(jaarverslag) en eventuele evaluaties van het jaarplan en/of meerjarenbeleidsplan;
het verlenen van decharge aan het bestuur na goedkeuring van de jaarstukken; --

het op voorstel van het bestuur vaststellen van de algemene wervings-

en

selectieprocedure voor nieuwe bestuurders;

f.
S.
h.

het op voorstel van het bestuur vaststellen van een algemeen profiel voor de
functionele samenstelling van het bestuur en de daarin benodigde competenties;
het benoemen, schorsen en ontslaan van de bestuurders;

-

het ontslaan van ledenraadsleden met inachtneming van de in het huishoudelijk
reglement vastgelegde zorgvu

ld

igheidsregels;

i.
j.

vaststelling van de functieprofielen van ledenraadsleden;

k.
L
m.

het vaststellen van het huishoudelijk reglement;

het uitbrengen van een zwaarwegend advies aan het bestuur als bedoeld artikel 14

tid2;
het op voorstel van het bestuur benoemen en ontslaan van de accountant;

besluiten tot het wijzigen van de statuten, met inachtneming van het bepaalde in
artikel26;

n.

besluiten tot het ontbinden van de vereniging en het vaststellen van de
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bestemming van hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen
van de ontbonden vereniging is overgebleven (het batig saldo), met inachtneming
van het bepaalde in artikel2T;

o.

de bevoegdheden, die niet door de wet of deze statuten aan andere organen zijn
opgedragen

Ledenraad; vergadering en besluitvorming - Artikel 1l
'1. De ledenraad vergadert op basis van een jaaragenda en zo vaak dat hij nodig acht, maar
ten minste tweemaal per jaar ter vervulling van zÍjn taken zoals in deze statuten zijn

2,

bepaald
Het bijeenroepen van een ledenraadsvergadering geschiedt door of namens de voorzítter
van de ledenraad middels een schriftelijke mededeling aan de ledenraadsleden. De

bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de
vergadering te behandelen onderwerpen. De ledenraad kan besluiten onderwerpen aan
de agenda toe te laten voegen. De termijn van oproepíng bedraagt ten minste zeven
dagen. ln spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan de termijn
van bijeenroeping worden verkort.

3.

Vergaderingen worden voorts gehouden wanneer tien procent (10%) van de
ledenraadsleden de voorzitter van de ledenraad schriftelijk heeft verzocht een
ledenraadsvergadering op te roepen. ln dat geval is de voorzitter van de ledenraad
verplicht tot het bijeenroepen van een ledenraadsvergadering op een termijn van niet
langer dan vier werken na indiening van het verzoek. lndien aan het verzoek binnen vier
weken geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot het bijeenroepen van
de ledenraadsvergadering overgaan op de wijze als hierna bepaald

4.

ln de ledenraadsvergadering heeft ieder ledenraadslid recht op het uítbrengen van één
stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle
besluiten van de ledenraad genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen

5.

Een ledenraadslid kan hetzij persoonlijk, hetzij door middel van een gevolmachtigde,
zijnde een ander ledenraadslid, aan de ledenraadsvergadering deelnemen. Niemand kan
als gevolmachtigde van meer dan één ledenraadslid optreden

6.

a.

Geldige besluiten, met uitzondering van de hierna in sub b opgenomen besluiten
én de besluiten opgenomen in artikel 26 (statutenwijziging, juridische fusie of

juridische splitsing) en 27 (ontbinding), kunnen

in een ledenraadsvergadering

worden genomen, indien alle ledenraadsleden met inachtneming van het hiervoor
bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van de ledenraadsleden ter
ledenraadsvergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

b.

Geldige besluiten ingevolge artikel 10 lid

3 sub g en sub h

kunnen in een

ledenraadsvergadering slechts worden genomen, indien alle ledenraadsleden met
inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen, meer dan de helft van de

ledenraadsleden aanwezig

of

vertegenwoordigd

is en met een volstrekte

meerderheid van de stemmen van alle in functie zijnde ledenraadsleden.

7.

De ledenraadsvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de ledenraad of, bij
diens ontstentenis of afwezigheid, indien ingesteld door de vicevoorzitter. Zijn zowel de
voorzitter als de vicevoorzitter van de ledenraad niet aanwezig (of ingesteld), dan
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voorziet de ledenraad zelf in zijn leiding.

De directie en (een delegatie van) het bestuur kunnen

ledenraadsvergaderingen

bijwonen. De ledenraad kan voorafgaand aangeven in afwezigheid van hen te willen
vergaderen. Het bestuur woont in ieder geval de ledenraadsvergaderingen bij waarin de
goedkeuring van het (meerjaren)beleidsplan en de bijbehorende (meerjaren)begroting,
de jaarrekening en/of het bestuursverslag aan de orde is.
Ledenraadsvergaderingen kunnen ook worden bijgewoond door leden als toehoorders.
De ledenraad kan voorafgaand aangeven in afwezigheid van hen te willen vergaderen. ln
het huishoudelijk reglement kan worden uitgewerkt hoe leden zich dienen aan te melden

en in welke

gevallen kan worden besloten leden niet toe

te

laten tot

een

ledenraadsvergadering.

9.

De notulen (en/of besluiten- en actielijsten) van een ledenraadsvergadering worden
vastgesteld in een volgende vergadering en dan ten blijke van vaststelling door de
voorzitter ondertekend

10.

Ledenraadsleden kunnen het stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch

communicatiemiddel,

mits de betreffende ledenraadsleden via het

elektronisch

communicatiemiddel kunnen worden geidentificeerd, rechtstreeks kunnen kennisnemen
van de verhandelingen ter ledenraadsvergadering en het stemrecht kunnen uitoefenen.

Stemmen

die

voorafgaand

aan een

ledenraadsvergadering

via

elektronisch

communicatiemiddel worden uitgebracht, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde
van de vergadering worden uitgebracht, mits die stemmen niet eerder dan op de dertigste
dag vóór die van de vergadering zijn uitgebracht. De nadere uitwerking van de wijze van

stemmen kan worden opgenomen in het huishoudelijk reglement; hierbij kunnen ook

nadere voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het

elektronisch

communicatiemiddel.

11.

Besluiten van de ledenraad kunnen ook buiten een ledenraadsvergadering tot stand
komen, mits (i) met voorkennis van het bestuur en de directie, (ii) dit schriftelijk geschiedt
en (iíi) alle ledenraadsleden zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. De uitkomst
van een besluit buiten vergadering wordt terstond aan het bestuur en de directie

meegedeeld. Besluiten buiten vergadering worden aan de notulen (en/of besluiten- en
actielijsten) van de volgende vergadering toegevoegd

12.

ln het huishoudelijk reglement kan de wijze van functioneren van de ledenraad, overige
regelingen met betrekking tot de werkwijze en besluitvorming, de wijze van periodieke
zelfevaluatie, de evaluatie van het functioneren van het bestuur en de individuele
bestuurders nader worden uitgewerkt. Uitkomsten en afspraken voortvloeiende uit

evaluaties worden schriftelijk vastgelegd en aan betrokkenen ter kennis gebracht.
Bijzondere algemene ledenvergadering - Artikel l2

1.

lngeval ten minste tien procent van de leden of de gehele ledenraad aan het bestuur
kenbaar heeft gemaakt een bijzondere algemene ledenvergadering bijeen te roepen, is
het bestuur gehouden hier gehoor aan te geven. Het bestuur is dan verplicht tot het
bijeenroepen van een bijzondere algemene ledenvergadering op een termijn van niet
langer dan vier weken na indiening van het verzoek. lndien aan het verzoek binnen vier
weken geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf de bijzondere algemene
ledenvergaderi n g bijeenroepen
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Ook indien het bestuur van mening is dat bijeenroeping van een bijzondere algemene
ledenvergadering noodzakelijk is in het belang van de vereniging kan het bestuur hiertoe
uit eigen beweging overgaan, nadat deze de ledenraad hierover heeft geÏnformeerd. --*

3. Aan de

bijzondere algemene ledenvergadering, waarin ieder aanwezig of

vertegenwoordigd lid één stem heeft, ten minste tien procent van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is en wordt besloten met drie vierde meerderheid van stemmen,
komen de volgende bevoegdheden toe:
het besluit tot uitschriiven van nieuwe verkiezingen;

(¡)
(ii)

(iii)

het besluit tot het ontslaan van (een deel van de) ledenraadsleden, al dan niet tot
aan het einde van de nieuwe verkiezingen;
het goedkeuren van het voorgenomen besluit van de ledenraad tot ontbinding van
de vereniging, als bedoeld in artikel 27 lid 1

Ledenraadscommissies - Artikel'l 3

1.

De ledenraad is bevoegd tot het instellen van de volgende ledenraadscommissies:
een verkiezingscommissie; en

2.

een benoemingscommissie

Voor iedere verkiezing of benoeming wordt de betreffende commissie ingesteld.
De verkiezingscommissie heeft tot taak het begeleiden van de verkiezing van de
ledenraadsleden met inachtneming van het daaromtrent in het huishoudelijk reglement
bepaalde. De verkiezingscommissie bestaat uit vijf natuurlijke personen, die door de
ledenraad, al dan niet uit zijn midden, worden benoemd; ten minste de meerderheid van

3.

de verkiezingscommissie bestaat uit ledenraadsleden
ln geval van (een) vacature(s) in het bestuur gaat het bestuur na of de door de ledenraad
vastgestelde algemene wervings- en selectieprocedure en het algemeen profiel voor het
bestuur aanpassing behoeven. De ledenraad stelt een benoemingscommissie in. De

benoemingscommissie bestaat uit drie natuurlijke personen, die door de ledenraad uit
zijn midden worden benoemd. De benoemingscommissie neemt deel aan de wervingsen selectieprocedure onder leiding van het bestuur. De benoemingscommissie heeft

tevens tot taak het monitoren van de procedure van de werving en selectie en de
benoemingsprocedure van (de) nieuwe bestuurder(s).

4.

Een ledenraadscommissie wijst uit haar midden een voorzitter aan en kan uit haar
midden een vicevoorzifter aanwijzen. De vicevoorzitter van een ledenraadscommissie
neemt bij belet of ontstentenis van de voorz¡tter diens functie waar en treedt, zolang de
waarneming duurt, in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter van de
ledenraadscommissie als zodanig.

S.

lndien het aantal leden van een ledenraadscommissie beneden het

daarvoor

vastgestelde aantal is gedaald, blijft de betreffende ledenraadscommissie bevoegd' ln de
eerstvolgende ledenraadsvergadering dient de voorziening in de open plaats of de open
plaatsen aan de orde te komen. ln geval van belet of ontstentenis van alle leden van een
ledenraadscommissie, is de ledenraad verplicht om zo spoedig mogelijk in de open
plaatsen te voorzien.

6.

(Aanvullende) afspraken over de samenstelling, taken en bevoegdheden en wijze van
besluitvorming van ledenraadscommissies kunnen nader worden uitgewerkt door de
ledenraad in het huishoudelijk reglement.
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Na afloop van de benoemingen/verkiezingen evalueren de commissieleden de werkwijze
en vatten de commissieleden deze samen, zodat de uitkomsten daarvan voor de
volgende benoemingen/verkiezingen kunnen worden benut.

Werkgroepen - Artikel 14

1.

uit het beleid kunnen in werkgroepen worden uitgediept en vertaald in
concrete resultaten. Het bestuur stelt in voorkomende gevallen, in overleg met de
Kernpunten

ledenraad en de directie, werkgroepen in

2.

De ledenraad kan het bestuur een zwaarwegend advies geven een of enkele
werkgroepen in te stellen. Het bestuur kan (een deel van) dit advies schriftelijk en
gemotiveerd añrijzen binnen éénentwíntig dagen (drie volle weken) nadat dit advies aan

het bestuur is bekendgemaakt. lndien een dergelijke schriftelijke en gemotiveerde
afiruijzing de ledenraad niet binnen genoemde termijn heeft bereikt, is het bestuur
gehouden deze door de ledenraad geadviseerde werkgroep of werkgroepen in te stellen
binnen twee maanden na het moment dat het a¡laarwegend advies van de ledenraad

3.

aan het bestuur was bekendgemaakt.
Werkgroepen werken vraaggericht. Een werkgroep wordt voor een bepaalde termijn
ingesteld met de opdracht om met concrete voorstellen te komen. Na verloop van de

4.

termijn waarvoor de betreffende werkgroep is ingesteld, of zoveel eerder als de
betreffende werkgroep en/of de directie wenselijk acht, wordt geëvalueerd of de
betreffende werkgroep moet worden gecontinueerd of ophoudt le bestaan.
Een werkgroep kan bestaan uit leden en ledenraadsleden. Zij kunnen nietleden,

5.

bestuursleden, directeur(en) en medewerkers uitnodigen deel te nemen aan het overleg.
De inzet van de directie en/of medewerkers voor werkgroepen wordt vooraf geregeld in
het jaarplan of bij nader besluit van het bestuur in overleg met de directie
Nadere regels omtrent de taken, het functioneren, de werkwijze en de besluitvorming van
een werkgroep kunnen bij reglement worden vastgelegd

HOOFDSTUK 4 - BESTUUR ---.---..--

Bestuur; samenstelling, belet en ontstentenis - Artikel l5
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. De
ledenraad bepaalt het aantal bestuurders na een daartoe strekkend voorstel van het
bestuur

2.

Het bestuur kent een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter
wordt in functie gekozen. De functie van penningmeester en secretaris kan in één
persoon worden verenigd

3.

Bestuurders worden door de ledenraad benoemd. De benoeming van een bestuurder
geschiedt met inachtneming van de door de ledenraad vastgestelde algemene wervíngsen selectieprocedure en aan de hand van een door het bestuur opgestelde profielschets
voor de vacature(s) die past binnen het door de ledenraad vastgestelde algemeen profiel.
De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan een bestuurder dient

te voldoen. Tot bestuurder kan niet worden benoemd een medewerker of een lid van de
directie van de vereniging. Tot bestuurder kan ook niet worden benoemd een persoon die
een familierechtelijke verhouding tot in de derde graad of een daarmee gelijk te stellen
verhouding heeft met een andere bestuurder van de vereniging, een medewerker, een lid
van de directie of een ledenraadslid.
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Bestuurders worden benoernd voor maximaal vier jaar en kunnen maximaal één keer
worden herbenoemd. Herbenoeming geschiedt na beoordeling van (het functioneren van)
de betreffende bestuurder op basis van de profielschets die voor de nieuwe termijn wordt
opgesteld en vastgesteld.

5.

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werþaamheden, wel hebben de zijrecht
op een vergoeding voor de in redelijkheid gemaakte kosten. Deze vergoedingen worden
in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Bestuur; schorsing, ontslag en defungeren - Artikel 16
1. Bestuurders worden geschorst en ontslagen door de ledenraad. Een bestuurder wordt
geschorst en ontslagen wegens:

a.
b.
c.

ven¡vaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren;

onverenigbaarheid van functíes of belangen;

wijziging van de omstandigheden of andere redenen waarvan de ledenraad in het
belang van de vereniging oordeelt dat zijn handhaving als bestuurder redelijkenrvijs
niet van de vereniging kan worden verlangd

2.

De ledenraad besluit tot schorsing of ontslag met ten minste de helft van de uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal ledenraadleden
aanwezrg

rs

3,

De schorsing eindigt wanneer de ledenraad niet binnen drie maanden daarna tot ontslag
heeft besloten. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de
ledenraadsvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen

4.

Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de bestuurder over wiens ontslag
wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.

bijstaan

5.

Een bestuurder defungeert voorts

a.
b.
c.

door zijn vrijwillig aftreden;

doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend
dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig op hem van toepassing wordt verklaard;
door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als
gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toesiand een bewind over één of meer
van zijn goederen wordt ingesteld;

d.
6.

door zijn overlijden

ln vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. lngeval van vacatures behoudt het
bestuur zijn bevoegdheden- Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een
ledenraadsvergadering bijeen te (laten) roepen, waarin de voorziening in de vacature(s)
aan de orde komt.

7.

ln geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk
bij de overblijvende bestuurders. Een niet voltallig bestuur blijft bevoegd

ln geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder berust het
bestuur tijdelijk bij één of meer door de ledenraad - al dan niet uit zijn midden - aan te
wíjzen personen. De ledenraad is bij ontstentenis of belet van alle bestuurders verplicht
zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien

Bestuur; taken en bevoegdheden - Artikel 17
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Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, behoudens beperkingen
votgens de wet en deze statuten. Het bestuur heeft de algemene leiding over de

2.

vereniging. De werkwijze van het bestuur kan worden vastgelegd in een reglement. ---Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en
het belang van de vereniging en de daaraan verbonden organisatie. Het bestuur is
verantwoordelijk voor het professioneel functioneren van de vereniging en een adequate
beheercing van risico's. Het bestuur is verantwoording schuldig aan de ledenraad. Het
bestuur verschaft de ledenraad tijdig de gegevens en informatie die noodzakelijk zijn voor

de goede uitoefening van de taak van de ledenraad en informeert de ledenraad
periodíek, en voorts op aanvullend verzoek over de gang van zaken binnen de
vereniging

3.
4.

Het bestuur stelt periodiek vast of de vereniging adequaat is ingericht en is toegerust om
het voorgenomen beleid uit te voeren en of sprake is van een adequate planning en
controle gericht op de beleidsrealisatie de risicobeheersing en het financieel beheer.
Het bestuur besluit over het aanvaarden (of verwerpen) van erfstellingen en legaten.

-----

Een erfstelling kan alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard
of eventueel worden verworpen.

5.
6.

Het bestuur is slechts na goedkeuring van de ledenraad bevoegd tot het nemen van
besluiten zoals opgenomen in artikel 10lid 2
Het bestuur stelt een procedure vast voor de inname en verwerking van ideeÈin,
opmerkingen, wensen, vragen en klachten van leden, vrijwilligers en overige
belanghebbenden. Op verzoek wordt deze procedure aan iedere belanghebbende
verstrekt. Van binnengekomen klachten en de afwikkeling daarvan dient in ieder geval
door de vereniging aantekening te worden gemaakt.

7.

Het bestuur stelt een transparant beleid vast ten aanzien van vrijwilligers. Het bestuur
streeft een transparante verantwoording van dat beleid en activiteiten aan de betrokken
vrijwilligers en andere belanghebbenden na. Het bestuur stelt vrijwilligers en andere

belanghebbenden in de gelegenheid hun ideeên en wensen kenbaar te maken.
Bestuur; vergadering en besluitvorming - Artikel 18

1.

Het bestuur vergadert op basis van een jaaragenda zo vaak dat hij nodig acht, doch ten
minste vier maal per jaar ter vervulling van zijn taken zoals in deze statuten zijn bepaald.
De voorzitter en ten minste een andere bestuurder of drie bestuurders gezamenlijk

2.

De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan iedere bestuurder en
wordt verzonden in opdracht van degene(n) die het houden van de vergadering heeft of
hebben verlangd. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering

kunnen oproepen tot een extra vergadering.

en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.

De voorzitter van de ledenraad ís bevoegd de bestuursvergaderingen als toehoorder bij
te wonen. Het bestuur kan voorafgaand aangeven in afwezigheid van de voorzitter van
de ledenraad te willen vergaderen.

3.
4.

De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die
van vergadering niet meegerekend. ln spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van
de voorzitter, kan de termijn van bijeenroeping worden verkort.
ln de bestuursvergadering heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem.
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Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van
stemmen.

5.

Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuurders met
inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle
bestuurders aanwezig is. lndien de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht
zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen wanneer alle
bestuurders aanwezig zijn

6.

Het bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander
communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering
deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een bestuurder kan telefonisch, per videoconference

of door middel van een ander

communicatiemiddel aan

een

bestuursvergadering

deelnemen, mits de betreffende bestuurder steeds alle andere aan die vergadering

7.

deelnemende bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan. De notulen (en/of besluiten- en actiel'ljsten) van een bestuursvergadering worden
vastgesteld in een volgende vergadering en ten blijke van vaststelling door de voorzitter
ondertekend.

8.

Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit
schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.
Zodanige besluiten worden aan de notulen (en/of besluiten- en actielíjsten) toegevoegd. -

9.

De wijze van functioneren van het bestuur, overige regelingen met betrekking tot de
werkwijze en besluitvorming, de wijze van periodieke zelfevaluatie en de evaluatie van
het functioneren van de directie wordt nader geregeld in een reglement. De uitkomsten
en afspraken voortvloeiende uít evaluaties worden schriftelijk vastgelegd

Bestuur; vertegenwoordiging - Artikel 19

vertegenwoordigd door het bestuur. De
vertegenwoordígingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee bestuurders

1. De vereniging wordt
gezamenlijk

2.

Krachtens besluit van het bestuur kan de vereniging aan andere personen, waaronder
begrepen de directie, volmacht verlenen om de vereniging te vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK

5.

DIRECT¡E

Directie - Artikel20
1. De directie bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal directeuren. De directie
wordt benoemd, geschorst en/of ontslagen door het bestuur

2.

De directie is, onder toezicht van het bestuur, belast met de coördinatie over de
dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging, met de voorbereiding en uitvoering van
het beleid en de activiteiten van de vereniging en is bevoegd alle daarvoor noodzakelijke
handelingen te verrichten. De directie dient daarbd de door het bestuur vastgestelde

hoofdlijnen

en

kernpunten van het beleid op

te volgen en is het aan het

bestuur

verantwoording verschuldigd ter zake van de bij of krachtens de statuten opgedragen
taken en bevoegdheden. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarin nader de

taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en (hoogte van) de bezoldiging van de
directie zijn omschreven. De hoogte en structuur van de bezoldiging van de directie sluit
aan bij een voor de vereniging passende richtlijn.

3.

Tot de taken van de directie behoren onder meer:
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a.

het verzorgen en onderhouden van contacten met en berichtgeving aan leden,
donateurs en vrijwilligers;

b.

het in opdracht van het bestuur zelÍ enlof door medewerkers ondersteunen van de
ledenraad, commissies en werkgroepen en participeren in werkgroepen; -----------

c.
d.

het voorbereiden van het (meerjaren)beleidsplan en de (meerjaren)begroting; -----het voorbereiden van de jaarrekening en het bijbehorende bestuursverslag; --------

e.

het voorbereíden van de door het bestuur te nemen besluiten;

f.

de uitvoering en realisatie van de in het (meerjaren)beleidsplan

g.

het verrichten van rechtshandelingen en feitelijke handelingen, alsmede

opgenomen

programma's en activiteiten;
het

aangaan van verplichtingen, die zijn voorzien in een door het bestuur vastgestelde
(meerjaren)beleidsplan en bijbehorende (meerjaren)begroting;

h.

het leidínggeven aan het managementteam en aan de overige medewerkers van
het bureau.

HOOFDSTUK

6.

OVERIGE BEPALINGEN

Tegenstrijdig belang en onverenigbaarheden bestuur - Artikel 2l
1. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang

2.

van de vereniging en/of de met de vereníging verbonden organisatie
Wanneer als gevolg van het bepaalde in het vorige lid geen bestuursbesluit kan worden
genomen, wordt het besluit genomen door de ledenraad

3. ln een reglement kan nader worden

uitgewerkt hoe om te gaan met (potentieel)
tegenstrijdige belangen en in welke gevallen sprake is of kan zijn van een (potentieel)
tegenstrijdig belang.

Voorkomen belangenverstrengeling en meldingsplicht nevenfuncties - Artikel 22 ----------1. Bestuurders zijn alert op elke vorm van belangenverstrengeling. ln een reglement kan
nader worden uitgewerkt in welke gevallen belangenverstrengeling of de schijn daarvan
wordt aangenomen

2.

ln het geval dat zich een (potentiele) (schijn van) belangenverstrengeling voordoet ten
aanzien van een bestuurder meldt de betreffende persoon dit aan de voorzitter van het
bestuur. Een verstrengeling van belangen niet tevens zijnde een tegenstrijdig belang, tast

de bevoegdheid van de betreffende bestuurder om deel te nemen aan de beraadslaging
en besluitvorming niet aan, tenzij het bestuur anders besluit. Het bestuur neemt bedoeld
besluit buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder

3.

Bestuurders behoeven voorafgaande goedkeuríng van het bestuur voor de aanvaarding
van nieuwe nevenfuncties. ln een reglement kan nader worden voorzien in een regeling
hoe met (de aanvaarding van) nevenfuncties wordt omgegaan en welke nevenfuncties
onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van het bestuur

Boekjaar - Artikel 23

1.
2-

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar

Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van
deze termijn met ten hoogste vier maanden door de ledenraad op grond van bijzondere
omstandigheden, maakt het bestuur een bestuursverslag fiaarverslag) en een
jaarrekening op, hierna gezamenlijk te noemen: "de jaarstukken"
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De jaarrekening wordt opgesteld conform de van toepassing zijnde richtlijn van de Raad
voor de Jaarverslaglegging van fondsenwervende organisaties.

3.

Het bestuur geeft - na benoeming door de ledenraad - een bevoegde accountant als
bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opdracht tot controle van
de jaarstukken die resulteert in het afgeven van een controleverklaring omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening en het bestuursverslag aan de geldende eisen. ----------

4.

De accountant brengt aan het bestuur rapport uit over zijn controlebevindingen op de
jaarstukken. Het bestuur bespreekt de bevindingen met de ledenraad. De ledenraad kan
verzoeken de accountant bij deze bespreking uit te nodigen.
Binnen de in lid 2 van dit artikel vermelde termijn en ten minste tien werkdagen vóór de

5.

ter behandeling van deze stukken bijeengeroepen ledenraad, verstrekt het bestuur de
jaarstukken aan de ledenraadsleden.

6.

De vaststelling van de jaarstukken is onderworpen aan de goedkeuring van de
ledenraad. De jaarstukken dienen te worden goedgekeurd door de ledenraad in een
vergadering die het bestuur uiterlijk een maand na afloop van de in lid 2 van dit artikel

vermelde termijn doet houden. ln deze vergadering brengt het bestuur zi¡n
bestuursverslag uit en legt onder overlegging van de gecontroleerde jaarstukken
rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. De

7.

jaarrekening wordt pas definitief vastgesteld na goedkeuring van de ledenraad
De jaarstukken worden ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de handtekening

8.

van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
Goedkeuring van de jaarstukken strekt niet tot verlening van decharge van het bestuur.

De verlening van decharge behoeft een afzonderl'tjk besluit van de ledenraad.
Meerjarenbeleidsplan, jaarplan en bijbehorende begroting(en)' Artikel 24
1. Het bestuur stelt een meerjarenbeleidsplan met een bijbehorende begroting, na

ledenraad, vast. De ledenraad is bevoegd omtrent het
meerjarenbeleidsplan en de begroting advies uit te brengen aan het bestuur. lndien van
het advies van de ledenraad wordt afgeweken, dient dit te worden toegelicht door het

goedkeuring door

de

bestuur

2.

Het meerjarenbeleidsplan ís in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geeft
onder meer inzicht in de door de vereniging te verrichten werkzaamheden, de wijze van
venruerving van middelen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan. Het
bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het meerjarenbeleidsplan
opgenomen programma's en activiteiten.

3.

Het bestuur stelt jaarlijks voor het einde van het lopende boekjaar, een jaarplan en
begroting op voor het komende boekjaar en legt deze ter goedkeuring voor aan de
ledenraad

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, vrijwaring - Artikel 25
1. De vereniging is gehouden te allen tijde zorg te dragen voor een toereikende
ten behoeve van de bestuurders.
Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden bestuurders door de vereniging
aansprakelijkheidsverzekering

2.

gevrijwaard van aanspraken door derden, in verband met hun functioneren als
bestuurder van de vereniging, via een reglement of regeling dat door het bestuur met
voorafgaande goedkeuring van de ledenraad wordt vastgesteld en enerzijds bestuurders
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en/of voormalige bestuurders bescherming biedt tegen aanspraken van derden, terwijl
het anderzijds de vereniging beschermt tegen schade ten gevolge van handelen of
nalaten van een bestuurder dat kan worden gekenschetst als opzettelijk, roekeloos of
verwijtbaar. Dit reglement of deze regeling wordt naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid vormgegeven en na afwegíng van de bij deze vrijwaring betrokken belangen
van enerzijds de vereniging en anderzijds de personen die als bestuurder of gewezen
bestuurder bij de vereniging betrokken zijn of waren.

Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing - Artikel 26
1. Wijziging van de statuten kan plaatshebben, (in beginsel) op voorstel van het bestuur,
door een besluit van de ledenraad, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat in de
ledenraadsvergadering wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.

De leden van de vereniging worden schriftelijk van het voornemen tot wijziging van de
statuten op de hoogte gesteld. Tevens wordt aan elk lid dat daarom verzoekt de volledige
tekst van de voorgestelde wijzigingen kosteloos toegezonden en informatie verstrekt op
welke wijze zij hun mening daarover kenbaar kunnen maken.

3.

Zij, die de oproeping tot de ledenraad ter behandeling van een voorstel

tot

statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de dag van de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is
opgenomen, ter kennis brengen aan de ledenraadsleden.

4.

Tot wijziging van de statuten kan door de ledenraad slechts worden besloten met een
meerderheid van ten minste twee derde van alle in functie zijnde ledenraadsleden in een
ledenraadsvergadering waarin ten minste twee derde van het aantal in functie zijnde
ledenraadsleden aanwezig of vertegenwoordigd is

ls in een ledenraadsvergadering waarin een voorstel als bedoeld in dit lid aan de orde
wordt gesteld, niet het in de vorige zin bedoelde aantal ledenraadsleden aanwezig of
vertegenwoordigd, dan zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste
vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen. Deze tweede
ledenraadsvergadering kan niet eerder worden gehouden dan dertig dagen na en niet
later dan zestig dagen na eerstbedoelde vergadering. ln deze tweede
ledenraadsvergadering kan alsdan, mits meer dan de helft van de ledenraadsleden
aanwezig of vertegenwoordigd is, met een volstrekte meerderheid van de stemmen van
alle in functie zijnde ledenraadsleden, het besluit omtrent een zodanig voorstel worden
genomen.

5.

De statutenwijziging treedt in werking nadat daarvan een notariöle akte is opgemaakt.

6.

Het bepaalde in lid 3 is niet van toepassing, indien in de ledenraad alle stemgerechtigden

ledere bestuurder is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijzigíng met algemene
stemmen wordt genomen.

7.

Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en voor
zover niet in die akte opgenomen een volledig doorlopende tekst van de statuten, zoals

deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van
Koophandel gehouden handelsregister

8.

Het in dit artikel bepaalde geldt overeenkomstig voor juridische fusie en juridische
splitsing.
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ln geval van een juridische fusie of splitsing van de vereniging moet uit de statuten van
de verkrijgende rechtspersoon blijken dat het vermogen dat bij de fusie of splitsing van de
vereniging wordt verkregen, alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van

de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was
voorgeschreven.

Ontbinding en vereffening - Artikel 27

1.

Na verkregen goedkeuring als bedoeld in artikel 12 líd 3, is de ledenraad, (in beginsel) op

voorstel van het bestuur, bevoegd tot het nemen van het besluit tot ontbinding van de
vereniging. Het bepaalde in de leden 1, 3 en 4 van het voorgaande artikel is van
overeenkomstige toepassing op een besfuit van de ledenraad tot ontbinding van de
vereniging

2.

De ledenraad stelt bij zijn ín het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het

3.

batig safdo. Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend uitgekeerd aan een door
ledenraad aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een
gelijksoortíge doelstelling, of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. -----De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij door de ledenraad anders wordt
bepaald

4.

5.
6.

Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodíg is. Gedurende de vereffeníng blijven de bepalingen van de statuten
zoveel mogelijk van kracht. ln stukken en aankondígingen die van de vereniging uitgaan,
moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie"
De vereffening eindigt op het tíjdstip waarop geen aan de vereffenaar(s) bekende baten
meer aanwezig zíjn

De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard
gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de
vereffenaar(s) als zodanig is aangewezen

Overgangsbepaling - Artikel 28

1.
2

Aan deze akte wordt een lijst gehecht met de namen van de ledenraadsleden die na het
passeren van deze akte deel uitmaken van de ledenraad (Bijlagel
De in de bijlage opgenomen ledenraadsleden mogen voor een periode van ten hoogste
vier jaar, gerekend vanaf de datum van de eerstvolgende te houden verkiezingen na het
passeren van deze statuten, deel uitmaken van de ledenraad. Het aantal in de bijlage
opgenomen ledenraadsleden (te weten: tien (10)) wordt eenmalig toegevoegd aan het
conform het in artikel I bepaalde door de ledenraad voorafgaand aan de eerstvolgende
verkiezíngen vast te stellen totaal aantaf te vervullen vacaiures. Het in artikel 7 lid 2
aangeduide maximum van achttien (18) ledenraadsleden waaruit de ledenraad kan
bestaan, kan daarvoor eventueel - zij het tijdelük en ten hoogste voor vier jaar - worden
overschreden

3

Het aantal ledenraadsleden dat, ingevolge het bepaalde ¡n de eerste volzin van lid 2 van

dit artikel, deel blijft uitmaken van de ledenraad zonder te zijn verkozen bij

de

eerstvolgende verkiezingen, dient lager te zijn dan het aantal ledenraadsleden dat door
verkiezingen daarvan deel uitmaakt. Bij een - in de loop van deze periode van ten

hoogste vier jaar

-

terugtreden van één

of meer van de in de

bijfage opgenomen
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ledenraadsfeden is geen sprake van een fussentijdse vacature als bedoefd in artikel S lid
1f en wordt het afgetreden ledenraadslid niet vervangen conform het bepaalde in artikel

I

4-

5"

I'd 11.

De overgangsregelíng laat onverlet dat de ín de bijlage opgenomen ledenraadsleden ook
na bedoelde període van maximaal van vier jaar opnieuw deel kunnen uitmaken van de
ledenraad wanneer zi - op de wijze zoals in deze staiuten geregeld - na kandidaatsteltíng
zouden worden (her)verkozen conform het bepaalde in artíkel 7 lid 4 en artikel 8.
Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift op één juli tweeduizend tweeëntwintíg.

Slotverklaring

-

De verschenen personen, handelend als verme[d verklaart, dat:

{i}

(íí)

de ledenraad per het moment van het van kracht worden van de onderhavige
statutenwijziging (te weien: twintíg juní tweeduízend zeventien) tot aan de
eerstvofgende verkiezingen (met uitzonderíng van eventueel tussentijds nog aftredende
ledenraadsleden) bestaat uit de personen vermeld in de bíjfage.
de ledenraad is gehouden zo spoedig mogelijk verkíezingen van de ledenraad ín gang te zetten, een en ander conform het bepaalde in deze statuten, bij voorkeur uíterlijk
één januarí tweeduízend achttien, maar in ieder geval voor één juli tweeduizend

op -

------

achttien. De eerste verkiezingscommíssie wordt voor één januari tweeduizend achttien door de ledenraad ingesteld in overleg met het bestuur

Slot akte
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend

Deze akte wordt verleden te ,Amsterdam op de datum vermefd ín de aanhef van deze akte. De
inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakehjk aan de verschenen persoon meegedeeld
en toegelicht waarbíj ik, notarís, de verschenen persoon wÍjs op de gevolgen díe uit de inhoud

van de akte voortvloeíen. De verschenen persoon verklaart ten slotte lijdig van de inhoud van
deze akte kennís te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezíng van de akte
in te stemmen. Onmiddeflijk na voorlezingvan ten mínste die gedeelten van de akte waarvan de

wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij,

notaris,

ondertekend
(w.9. de verschenen persoon en de notarís)
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