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verleden voor mr. Frederike van Harskamp,
kandidaat-notaris, als waarnemer van
mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam.

VAN DOORNE N.V.

SLIMA/FvH/60020071
AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
VERENIGING NATIONALE MONUMENTENORGANISATIE

Heden, drieëntwintig september tweeduizend tweeëntwintig verschijnt voor mij, mr. Frederike
van Harskamp, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Saskia
Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -------------------mevrouw mr. Eva Elisa Louisa van Schaik, geboren te Hilversum op vijfentwintig augustus
negentienhonderd vierennegentig, met kantooradres 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg
121, te dezen handelend als schriftelijk gemachtigde. -------------De versehenen persoon verklaart dat: --------------------de algemene vergadering (ledenvergadering) van de vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid:

Vereniging

Nationale

gevestigd te Amersfoort, met adres: 1411

Monumentenorganisatie,

statutair

RD Naarden, Ruijsdaelplein 6 M,

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:
60505338, hierna te noemen: de "vereniging", op drieëntwintig september tweeduizend
tweeëntwintig met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de
statuten van de vereniging algeheel te wijzigen, alsmede om de versehenen persoon te
machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit de notulen van de
betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht
[P1][q})
de statuten van de vereniging laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging
op drieëntwintig december tweeduizend vijftien, verleden voor een waarnemer van mr.
Cornelis Adrianus de Zeeuw, destijds notaris te 's-Gravenhage.
Ter uitvoering van vermeid besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon,
handelend als vermeid, de statuten van de vereniging bij deze algeheel te wijzigen en opnieuw
/aS[[e S[e[[en a[S /Old[.
Tl[lJ[El
Begripsbepal ingen.
Artikel 1.
In deze statuten wordt verstaan onder: -------------------a.

bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de vereniging;

b.

ledenvergadering: de algemene vergadering, zijnde het orgaan dat wordt gevormd
door de leden van de vereniging, alsmede de bijeenkomst van de leden; -----

c.
d.

vereniging: Vereniging Nationale llonumentenorganisatie;
schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel,
waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is,
tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;-------------------

e.

Stichting Monumentenbezit: Stichting Monumentenbezit, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60983248 (of haar
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rechtsopvolger(s) onder algemene titel).
[]39[Tm] 7[ [

LI]l
De vereniging draagt de naam: Vereniging Nationale Monumentenorganisatie.
Zij iS JeveStigd te mersfoort.
Doel. --------------------------------Ljl[ ] 6

3.1.

De vereniging heeft ten doel het behouden van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen
voor toekomstige generaties en het versterken van de samenwerking tussen monument
be/erende Of]an1Sa[les dOOf.
a.

het bevorderen, uitwisselen en opbouwen van kennis en deskundigheid over
[]me[[en[e[%ef'

b.

het fungeren als een service organisatie voor monument beherende organisaties;

c.

het zijn van een aanspreekpunt voor derden die cultuurhistorisch waardevolle
gebouwen en onroerende zaken voorkomende op de publiekrechtelijke
monumentenlijsten of andere gebouwen en onroerende zaken met een voor het
Koninkrijk der Nederlanden uitzonderlijke architectonische of historische
betekenis, of onroerende zaken die deel uitmaken of samenhangen met
voorgaande objecten, willen afstoten (of anderszins vragen hebben in relatie tot
de continuïteit van hun bezit in de zin van artikel 5 lid 2 sub a); ------

d.

het sluiten van overeenkomsten met de hiervoor genoemde partijen betreffende
de koop en levering van de onder c) genoemde objecten, uitsluitend met een
onderliggende overeenkomst tot doorlevering aan de stichting: Stichting
Monumentenbezit of een van de leden van de vereniging, om de betreffende
objecten vervolgens op tevoren overeengekomen wijze direct door te leveren;-

e.

het beheer van de instandhoudingsbijdragen behorende bij de hiervoor onder c.
bedoelde objecten, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of
daar[Oe DevorderliiK Kan Zl] .

3.2.

De vereniging heeft ten doel het algemeen belang te dienen. De vereniging beoogt niet
het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar
doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen. ---------------

Vermogen, Beleggingsstatuut en Stichting Monumentenbezit.
Llo] [
4.1.

Op achttien december tweeduizend vijftien hebben de Staat der Nederlanden en de
Vereniging een koopovereenkomst ("Koopovereenkomst") gesloten inzake de
aankoop van negenentwintig monumenten (de "Monumenten") van de Staat der
Nederlanden door de vereniging. Geiet op de exploitatie en de specifieke aard van de
Monumenten heeft de Staat der Nederlanden bij de overdracht op vijftien januari
tweeduizend zestien een instandhoudingsbijdrage ter beschikking gesteld aan de
vereniging ten bedrage van zestig miljoen vijfhonderdtwintigduizend tweehonderdvijftig
euro (€ 60.520.250,00) (de "lnstandhoudingsbijdrage"). Het rendement van de
lnstandhoudingsbijdrage dient als basis om tot in de oneindigheid het tekort op het
beheer en onderhoud van de Monumenten af te dekken. De vereniging dient de
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lnstandhoudingsbijdrage als bestemmingsfonds aan te houden welke niet anders
aangewend kan worden dan in voornoemde overeenkomst en dit artikellid bepaald. Het
bestuur is verplicht tot professioneel beheer van de lnstandhoudingsbijdrage. De
lnstandhoudingsbijdrage wordt door de vereniging belegd met inachtneming van het
bepaalde in het van tijd tot tijd geldende door het bestuur vastgestelde en door de Staat
der Nederlanden goedgekeurde beleggingsstatuut ("Beleggingsstatuut") van de
vereniging. Het bestuur kan de lnstandhoudingsbijdrage slechts aanwenden conform
het bepaalde in het Beleggingsstatuut. ----------------Dit artikellid kan slechts worden gewijzigd na schriftelijke goedkeuring van de Staat der
Nederlanden.
4.2.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het gevoerde beleggingsbeleid. Een door het
bestuur

ingestelde

beleggingscommissie

adviseert

het

bestuur

over

het

beleggingsbeleid. De overige regeling van de taak, werkwijze en besluitvorming van de
beleggingscommissie, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, kan bij
reglement geschieden dat wordt vastgesteld door het bestuur.
4.3.

Terstond na de verkrijging van de Monumenten heeft de vereniging conform het
bepaalde in de Koopovereenkomst de Monumenten ten titel van koop door geleverd
aan Stichting Monumentenbezit, die als bewaarder van de Monumenten fungeert.
Stichting Monumentenbezit is gebonden aan dezelfde voorwaarden als waaronder de
vereniging de Monumenten heeft verkregen. ----------------

4.4.

Het overige vermogen van de vereniging wordt gevormd door contributie-inkomsten,
bijdragen, subsidies, donaties, schenkingen, legaten, erfstellingen, alsmede andere
verkrijgingen. Het vermogen van de vereniging dient ter verwezenlijking van het doel
van de vereniging. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het
vermogen van de vereniging beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

4.5.

De vereniging mag niet meer overig vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is
voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar
doelstellingen. Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden
als een erflater of schenker zulks heeft bepaald. --------------

Leden en aangeslotenen. ------------------------Artikel 5. ----------------------------5.1.

De vereniging kent leden en aangeslotenen. De leden zijn leden in de zin van Titel 2
van Baek 2 van het Burgerlijk Wetboek. -----------------

5.2.

Leden kunnen slechts zijn: ----------------------a.

professionele monumenten bezittende en beherende rechtspersonen die
tenminste het in het huishoudelijk reglement vastgestelde aantal bouwwerken
en/of

onroerende

zaken

voorkomende

op

de

publiekrechtelijke

monumentenlijsten in eigendom of erfpacht hebben die, op moment van
toetreding van het lid of in het voorgaande kalenderjaar, tezamen meer dan een
zodanig bedrag aan herbouwwaarde vertegenwoordigen zoals vastgesteld in het
huishoudelijk reglement;
b.

die het algemeen belang dienen;-----------------
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c.

waarbij

op

beleidsniveau

de

professionaliteit

met

betrekking

tot

de

instandhouding van de monumenten aanwezig of voldoende geborgd is. --5.3.

Aangeslotenen

zijn

professionele

monumenten

bezittende

en

beherende

rechtspersonen die ten minste één (1) bouwwerk en/of onroerende zaak voorkomende
op de publiekrechtelijke monumentenlijsten in eigendom of erfpacht hebben en het doel
van de vereniging ondersteunen, maar (nog) niet (geheel) voldoen aan de gestelde
kwaliteitseisen van het lidmaatschap of niet zijn toegelaten als lid en door het bestuur
zijn aangemerkt als aangeslotenen van de vereniging. Aangeslotenen hebben, zolang
zij niet zijn toegelaten als lid, geen stemrecht. Aangeslotenen hebben wel het recht
ledenvergaderingen bij te wonen, tenzij het bestuur anders besluit. Aangeslotenen zijn
gehouden een bijdrage te voldoen waarvan de hoogte door de ledenvergadering, op
voorstel van het bestuur, wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
Ll[ [ (

6.1.

De aanvraag om als lid te worden toegelaten dan wel als aangeslotene te worden
aangemerkt moet schriftelijk worden gericht aan het bestuur. Het bestuur beslist binnen
twee maanden na ontvangst van de aanvraag over de toelating/aanmerking. ----

6.2.

Het bestuur deelt de aanvrager schriftelijk mee of hij als lid is toegelaten of als lid is
geweigerd, dan wel of hij als aangeslotene is aangemerkt en wat de hoogte van de
bijdrage is of niet is aangemerkt als aangeslotene.

6.3.

In geval van weigering van het lidmaatschap staat voor de betrokkene gedurende een
maand na de kennisgeving beroep open in de ledenvergadering. Het beroep moet
schriftelijk worden gericht aan het bestuur. De ledenvergadering kan in de
eerstvolgende ledenvergadering nahet instellen van het beroep besluiten de aanvrager
alsnog als lid toe te laten.----------------------

6.4.

Het lidmaatschap dan wel het zijn van aangeslotene neemt een aanvang, indien de
aanvrager door het bestuur als lid wordt toegelaten, op de datum van de in lid 2
bedoelde kennisgeving en, indien de aanvrager door de ledenvergadering als lid dan
wel aangeslotene wordt toegelaten, op de dag van de ledenvergadering waarin zulks
\/Pf}[ [) ,[[,[

6.5.

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van de leden en
aangeslotenen worden ingeschreven; leden en aangeslotenen moeten hun adressen
en de wijzigingen daarin, alsmede de algemene bedrijfsgegevens als nader
gespecificeerd in het huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 18, schriftelijk aan
het bestuur opgeven. Het register is met inachtneming van wet- en regelgeving ter
inzage van de leden/aangeslotenen. -------------------

Einde van het lidmaatschap.-----------------------la] f
7.1.

Het lidmaatschap eindigt: ---------------------a.

doordat een lid ophoudt te bestaan, ook in het geval van juridische fusie of

b.

door opzegging door het lid; de opzegging moet schriftelijk aan het bestuur op

splitsing; --------------------------het adres van de vereniging geschieden en wel tegen het einde van het
verenigingsjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste
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drie maanden; opzegging kan met onmiddellijke ingang geschieden, mits bij
aangetekende brief, indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren, alsmede binnen een maand nadat hem een
besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm
of tot juridische fusie of splitsing,
C.

door op2egging door de vereniging,

d.

door faillissement van het lid;

e.

door ontzetting, als bedoeld in lid 3.

Een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen in geval
van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.
7.2.

Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur bij aangetekende brief en is
slechts mogelijk, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren dan wel doordat een lid ophoudt te voldoen aan het
D€Dqq/de [R qr[Ke]
In een dergelijk geval eindigt het lidmaatschap per de datum van vorenbedoelde brief.

7.3.

Het bestuur kan een lid uit het lidmaatschap ontzetten, doch slechts wanneer het lid
handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, dan wel
indien het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
lngeval van ontzetting wordt het betrokken lid ten spoedigste bij aangetekende brief,
onder opgave van redenen, van het ontzettingsbesluit in kennis gesteld.
Gedurende een maand na de ontvangst van die brief heeft de betrokkene de
mogelijkheid van beroep op de ledenvergadering. Het beroep dient bij aangetekende
brief, gericht aan het bestuur, te worden ingesteld. Indien de ledenvergadering besluit
de ontzetting ongedaan te maken, dan wel binnen drie maanden na het beroep
dienaangaande geen besluit heeft genomen,

wordt het lidmaatschap van het

desbetreffende lid als niet geëindigd beschouwd. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is het lid geschorst en indien het geschorste lid een afgevaardigde
in het bestuur van de vereniging heeft, is eveneens de betreffende bestuurder
(],{[)I,[

7.4.

Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar is het betrokken
lid de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd. ---------

7.5.

Het hiervoor bepaalde is eveneens van toepassing op de beëindiging van het zijn van
}[]J},[[ [

Verplichtingen van de !eden en aangeslotenen. Contributie en bijdragen.

LI[]pop P
8.1.

De leden en aangeslotenen zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie
of een jaarlijkse bijdragen, die door de ledenvergadering, op voorstel van het bestuur,
wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe door de ledenvergadering, op voorstel van het
bestuur, worden ingedeeld in genummerde categorieën, die elk een verschillende
contributie/bijdrage betalen. ---------------------

8.2.

Nieuw toegelaten leden zijn verplicht tot betaling van een toetredingsvergoeding gelijk
aan de door het betreffende lid te betalen contributie voor een periode van één jaar.
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8.3.

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichtingen tot het betalen van contributie, vergoeding en/of bijdrage te verlenen. In
het huishoudelijk reglement zullen richtlijnen worden uitgewerkt wanneer het bestuur
hiertoe over kan gaan. ------------------------

8.4.

Bij toetreding van een lid in de eerste helft van een verenigingsjaar is het lid de gehele
contributie verschuldigd. Bij toetreding in de tweede helft van een verenigingsjaar is een
lid de helft van de contributie verschuldigd. ----------------

8.5.

De hoogte van voormelde jaarlijkse contributie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd door
de ledenvergadering, op voorstel van het bestuur. --------------

8.6.

Het bestuur is bevoegd, zonder voorafgaande toestemming van de ledenvergadering,
de contributie te indexeren met het consumentenprijsindexcijfer van het Centraal
Bureau voor de Statistiek. -----------------------

8. 7.

De leden zijn verplicht: ----------------------a.

tot naleving van de bepalingen van de statuten, reglementen en besluiten van de
vereniging; --------------------------

b.

aan het bestuur de gegevens te verstrekken, welke het nodig acht voor een
goede uitvoering van de taak van de vereniging. ------------

Bestuur. -------------------------------Artikel 9. ------------------------------9.1.

De vereniging wordt bestuurd door het bestuur. Het bestuur is belast met het besturen
van de vereniging.

9.2.

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding van registergoederen. -------------------

9.3.

Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zieh naar het belang van de
vereniging en de met haar verbanden onderneming of organisatie. -------

9.4.

Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van
zijn taak. Tot de taak van de bestuurder behoren alle bestuurstaken die niet of krachtens
de wet of deze statuten aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld. Elke
bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Hij is voor
het geheel aansprakelijk voor onbehoorlijk bestuur, tenzij hem mede geiet op de aan
anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig
is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af
te wenden.-----------------------------

9.5.

Het bestuur stelt een actueel beleidsplan op. Een beleidsplan is in overeenstemming
met de statutaire doelstelling en geeft onder meer inzicht in de door de vereniging te
verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van middelen, het beheer van het
vermogen en de besteding daarvan.

9.6.

Bestuursleden worden door de ledenvergadering op bindende voordracht van het
bestuur benoemd. Het bestuur bestaat uit een door de ledenvergadering te bepalen
aantal van ten minste vijf (5) en ten hoogste negen (9) bestuurders (natuurlijke
personen). ----------------------------Bij de werving, selectie en voordracht van bestuurders wordt gewerkt met een door het
bestuur vastgestelde profielschets waarin de kwaliteitseisen zijn opgenomen waar het
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bestuur als collectief aan moet voldoen. De voorzitter van het bestuur is onafhankelijk.
De penningmeester van het bestuur is bij voorkeur ook onafhankelijk. De overige
bestuursleden zijn afgevaardigden van de leden en dienen een relatie met (een van) de
leden te hebben. Een rechtspersoon kan niet tot bestuurder worden benoemd.
Bestuurders kunnen door de ledenvergadering te allen tijde worden geschorst en
9.7.

ontslagen.
Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris aan. ------------De voorzitter en de penningmeester van het bestuur worden door de ledenvergadering
in functie benoemd en maken als zodanig deel uit van het bestuur. -------

9.8.

In een ontstane vacature in het bestuur dient ten spoedigste, doch in ieder geval in een
eerstvolgende ledenvergadering, te worden voorzien, tenzij de ledenvergadering besluit
de vacature niet te vervullen door het aantal bestuurders dienovereenkomstig te
wijzigen. -----------------------------

9.9.

De bestuurders hebben zitting voor de tijd van vier jaar. De ledenvergadering kan
echter, op voorstel van het bestuur, bij wijze van overgangsmaatregel voor één of meer
van de bestuurders een kortere of langere zittingsduur vaststellen. Onder een jaar wordt
te

dezen

verstaan

de

periode

tussen

twee

opeenvolgende

jaarlijkse

ledenvergaderingen. Het aftreden van bestuurders geschiedt per het tijdstip van sluiting
van de jaarlijkse ledenvergadering die in het jaar van hun aftreden wordt gehouden. De
aftredende bestuurders zijn eenmaal herkiesbaar/herbenoembaar.
9.1 O. Een aftredend bestuurder is verplicht aan zijn opvolger terstond alle onder zijn berusting
zijnde zaken welke hij ter zake van zijn functie onder zieh heeft, tegen ontvangstbewijs
af te geven. ---------------------------9.11. Tijdens het bestaan van een of meer vacatures geldt het bestuur als volledig
samengesteld en behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. ---------9.12. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, berust het bestuur
tijdelijk bij de overblijvende bestuurders of de overblijvende bestuurder.

De

overblijvende bestuurders blijven of de overblijvende bestuurder blijft alsdan bevoegd
rechtsgeldig besluiten te nemen. Het bestuur is ingeval van ontstentenis of belet van
één of meer bestuurders bevoegd een persoon of meerdere personen aan te wijzen die
tijdelijk in de betreffende zetel zal/zullen voorzien tot het moment dat er geen sprake
meer is van ontstentenis of belet of door de ledenvergadering in de vacature is voorzien.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder
zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige)
ziekte, als gevolg waarvan de bestuurder redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden
zijn functie te vervullen. -----------------------Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders wordt in het bestuur voorzien door de
ledenvergadering. De ledenvergadering zal een persoon te benoemen die het bestuur
zal waarnemen. Degene die op grond van dit lid is aangewezen tot het verrichten van
bestuursdaden, wordt voor het vervullen wat deze bestuursdaden betreft met een
bestuurder gelijkgesteld. ---------------------Artikel 10. -----------------------------

AFSCHRIFT 60020071 /1484420.1 Akte van statutenwijziging Vereniging Nationale Monumentenorganisatie

7

10.1. Indien moet worden overgegaan tot (her)benoeming van een bestuurder, zal het
bestuur een bindende voordracht opmaken.
De ledenvergadering kan echter aan deze voordracht steeds het bindend karakter
ontnemen bij een besluit dat genomen wordt met een meerderheid van ten minste twee
derde van de uitgebrachte stemmen.------------------lndien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft een besluit
over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is (her)benoemd, tenzij het bindende
karakter aan de voordracht wordt ontnomen. ---------------De voordracht wordt opgenomen in de oproeping tot de ledenvergadering waarin de
(her)benoeming aan de orde wordt gesteld. --------------10.2. Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan wordt daarvan in de oproeping
mededeling gedaan. Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan is de
ledenvergadering in de benoeming vrij. -----------------Artikel 11. -----------------------------11.1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuurders dit wenselijk
acht(en). De bestuurders worden door of namens de secretaris schriftelijk opgeroepen,
onder vermelding van de te behandelen onderwerpen, ter vergadering bijeengeroepen
met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste vier werkdagen, de dag
van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. -------In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan van de
voorgeschreven wijze van bijeenroepen en/of de termijn van oproeping worden
afgeweken indien alle bestuurders daarmee instemmen. ----------11.2. De leiding van de vergadering berust bij de voorzitter; de secretaris houdt de notulen.
Bij afwezigheid van de voorzitter respectievelijk de secretaris wijst de vergadering een
van de aanwezigen aan die met de leiding van de vergadering respectievelijk het
houden van de notulen zal zijn belast. -----------------11.3. Een bestuurder kan zieh door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder doen
vertegenwoordigen. Een bestuurder kan voor ten hoogste één andere bestuurder als
gevolmachtigde optreden. ---------------------11.4. Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte Stemmen.
Besluiten kunnen slechts worden genomen indien ten minste de meerderheid van het
ingevolge artikel 9 lid 6 door de ledenvergadering vastgestelde aantal bestuurders ter
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. --------------Bij staking van stemmen kan de voorzitter van het bestuur een doorslaggevende stem
uitbrengen, indien hij hiermee niet meer stemmen uit kan brengen dan de andere
bestuurders tezamen.
11.5. ledere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem; blanco stemmen of
ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.---------11.6. 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
vergadering van het bestuur deelnemen, mits die bestuurder steeds alle andere aan die
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vergadering deelnemende bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders
wordt verstaan. --------------------------Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand kamen, mits alle
bestuurders instemmen met deze wijze van besluitvorming, dit schriftelijk geschiedt en
alle bestuurders zieh voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten
worden aan de notulen toegevoegd. ------------------11. 7. 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
van de vereniging en de met haar verbanden onderneming of organisatie. Zijn
aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende
besluit wordt alsdan door de overige bestuurder(s) genomen. Wanneer alle bestuurders
een direct of indirect (persoonlijk) belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van
de vereniging en de met haar verbanden organisatie of onderneming wordt het besluit
genomen door de ledenvergadering.
11.8. De notulen worden door de voorzitter van de desbetreffende vergadering vastgesteld
en ten blijke daarvan ondertekend. ------------------11.9. De bestuurders ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder
bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de
vereniging gemaakte (on)kosten alsmede niet bovenmatige vacatiegelden aan de
onafhankelijke bestuurders.

AIie aan de onafhankelijke bestuurders

betaalde

vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.
LI[]

Behalve door ontslag hem - met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 - door de
ledenvergadering gegeven, houdt een bestuurder op bestuurder te zijn:
a.

door het overlijden van de bestuurder; ------------------

b.

door vrijwillig of periodiek aftreden;

c.

doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij op enigerlei wijze het vrije beheer
over zijn vermogen verliest, anders dan ten gevolge van aan hem verleende surseance
van betaling, alsook doordat hij onder curatele wordt gesteld; ---------

d.

ten aanzien van een bestuurder die afgevaardigde van een lid is en een relatie met een
lid heeft: (i) door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging van het lid
waarvan de betreffende bestuurder afgevaardigde is of (ii) doordat het lid waarvan de
betreffende bestuurder afgevaardigde is, heeft besloten zijn afgevaardigde in het
bestuur terug te trekken. ------------------------

Vertegenwoordiging. --------------------------LjfT]kp]'p

13.1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur, zomede door twee
gezamenlijk handelende bestuurders. De onafhankelijk voorzitter en de onafhankelijk
penningmeester gezamenlijk kunnen de vereniging niet vertegenwoordigen.
13.2. Het bestuur kan aan één of meer personen, waaronder begrepen de directie, een
doorlopende volmacht verlenen om de vereniging te vertegenwoordigen. De
gevolmachtigde vertegenwoordigt de vereniging met inachtneming van de grenzen van
zijn volmacht.----------------------------
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Ledenyergaderingen.
Artikel 14. ----------------------------14.1. Een ledenvergadering wordt ten minste eenmaal per jaar en wel binnen zes maanden
na het einde van het boekjaar gehouden. ----------------Voorts wordt een ledenvergadering bijeengeroepen, zo dikwijls hetzij de voorzitter of
twee andere bestuurders dit wenselijk acht(en) hetzij ten minste een zodanig aantal
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen
waarover alle stemgerechtigde leden tezamen beschikken, zulks schriftelijk onder
opgave van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur verzoekt.
Indien alsdan de ledenvergadering niet binnen veertien dagen na indiening van dat
verzoek op een termijn van ten hoogste vier weken overeenkomstig lid 2 van dit artikel
wordt bijeengeroepen, is iedere verzoeker, met inachtneming van het daaromtrent in
deze statuten bepaalde, bevoegd de ledenvergadering bijeen te roepen. ----14.2. De bijeenroeping geschiedt door of namens de secretaris van het bestuur middels
schriftelijke oproeping gericht aan de (e-mail)adressen zoals vermeid in het in artikel 6
lid 5 bedoelde register, met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste
veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de ledenvergadering niet
meegerekend, behoudens het in artikel 19 leden 3 en 4 bepaalde.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeid.-------Omtrent onderwerpen die niet in de oproeping zijn vermeid, kan de ledenvergadering
geen besluiten nemen, tenzij met algemene stemmen in een ledenvergadering waarin
alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
LI[[}'p"y

15.1. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten van de ledenvergadering
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Blanco of ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
15.2. leder lid mits niet geschorst heeft recht op het uitbrengen van een (1) stem. ---Conform het bepaalde in artikel 2:44 lid 8 Burgerlijk Wetboek hebben de bestuurders
als zodanig een raadgevende stem in de ledenvergadering. Dit laat onverlet dat
wanneer een bestuurder oak als vertegenwoordiger van een lid deelneemt aan de
ledenvergadering deze persoon namens het lid het aan het lid toegekende stemrecht
kan uitoefenen. --------------------------15.3. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien één van
de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing of
ontslag van personen bij gesloten ongetekende briefjes geschiedt.
15.4. Macht bij stemming omtrent de benoeming van een persoon bij eerste stemming geen
volstrekte meerderheid worden verkregen, dan vindt een nieuwe vrije stemming plaats.
Indien oak dan geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, vindt herstemming plaats
en wel tussen de personen die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op
zieh verenigden. Indien blijkt, dat bij toepassing van de vorige zin meer dan twee
personen in de herstemming zouden worden opgenomen, vindt een tussenstemming
plaats tussen degenen die bij de tweede vrije stemming het hoogste respectievelijk - en
wel na degene op wie het hoogste aantal stemmen werd uitgebracht - het op een na
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hoogste aantal stemmen op zieh verenigden. Leidt een tussenstemming of een
herstemming ten gevolge van gelijkheid van het aantal uitgebrachte stemmen niet tot
een beslissing, dan beslist het bestuur. -----------------15.5. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen
wordt het des betreffende voorstel in de eerstvolgende ledenvergadering andermaal aan
de orde gesteld. Indien ook in die ledenvergadering daaromtrent de stemmen staken,
komt geen besluit tot stand.--------------------15.6. Leden kunnen zieh ter ledenvergadering doen vertegenwoordigen, doch slechts door
een schriftelijk gevolmachtigd ander lid. Een lid kan ten hoogste één ander lid
vertegenwoordigen. ------------------------15.7. De ledenvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. Bij
afwezigheid van de voorzitter voorziet de ledenvergadering zelf in haar leiding. De
secretaris van het bestuur dan wel, zo deze met de leiding van de ledenvergadering is
belast of niet aanwezig is, een door de voorzitter aan te wijzen ander lid van de
vereniging, houdt de notulen. De voorzitter en de secretaris van een ledenvergadering
die ingevolge artikel 14 lid 1 laatste zin door leden is bijeengeroepen, worden door de
ledenvergadering aangewezen. De notulen worden vastgesteld en ondertekend door
de voorzitter van de desbetreffende ledenvergadering dan wel vastgesteld door een
volgende ledenvergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling
door de voorzitter van die volgende ledenvergadering ondertekend. De notulen worden
in het notulenboek van de ledenvergadering bewaard.-----------15.8. De voorzitter van de ledenvergadering is bevoegd niet-leden tot de ledenvergadering of
tot door hem te bepalen gedeelten daarvan toe te laten. ----------15.9. Het bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigde het stemrecht kan uitoefenen door
middel van een elektronisch communicatiemiddel. Voor het gebruik van een
elektronisch communicatiemiddel is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van
de verhandelingen ter ledenvergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
15.1 O. Het bestuur kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan een ledenvergadering via
elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, worden gelijk gesteld met
stemmen die ten tijde van de ledenvergadering worden uitgebracht, mits die stemmen
niet eerder dan op de dertigste dag v66r die van de ledenvergadering zijn uitgebracht.
15.11. De nadere uitwerking van de wijze van stemmen zal worden opgenomen in het
huishoudelijk reglement; hierbij kunnen ook nadere voorwaarden worden gesteld aan
het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.
Directie.-------------------------------Artikel 16. ---------------------------16.1. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van een directie. In het huishoudelijk
reglement zullen onder meer de omvang van de directie en de procedures omtrent
benoeming en ontslag nader worden vastgelegd.
16.2. De directie voert de doelstellingen van de vereniging uit, rekening houdend met de
daarbij door het bestuur aangegeven prioriteiten. --------------
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16.3. De directie is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van het
bestuur. -----------------------------Boekjaar. Balans en staat van baten en lasten. ----------------fl[]kl l
17.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
17 .2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles
betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te
bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen
worden gekend. --------------------------17.3. Het bestuur brengt op de jaarlijkse ledenvergadering binnen zes maanden na afloop
van het boekjaar, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en
over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een
toelichting (jaarrekening) ter goedkeuring aan de ledenvergadering over. Deze stukken
worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer
van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. De agenda
van de ledenvergadering waarin de goedkeuring van de balans en de staat van baten
en lasten (jaarrekening) aan de orde wordt gesteld, bevat tevens als onderwerp de
verlening van decharge aan bestuurders voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar.
17.4. De ledenvergadering kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk
Wetboek de opdracht verlenen om de in lid 3 bedoelde stukken te onderzoeken
overeenkomstig artikel 2:393 lid 3 Burgerlijk Wetboek.-----------De aan de accountant verleende opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde
redenen; daartoe behaart niet een meningsverschil over methoden van verslaggeving
of controlewerkzaamheden.---------------------De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de
uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
Wordt de hiervoor bedoelde opdracht aan de accountant niet verstrekt dan benoemt de
ledenvergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van
het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de in lid 3 bedoelde stukken
en brengt aan de jaarlijkse ledenvergadering verslag uit. Vereist dit onderzoek
bijzondere kennis dan kan de commissie op kosten van de vereniging zieh door een of
meer deskundigen doen bijstaan. -------------------17.5. Het bestuur is verplicht de in de I eden 2, 3 en 4 bedoelde boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. -----------Huishoudelijk reglement. -------------------------Lkl]ka]'[

Nadere regels omtrent de vereniging waarin deze statuten niet voorzien, worden in een
huishoudelijk

reglement

neergelegd

dat,

op

voorstel

van

het

bestuur,

door de

ledenvergadering wordt vastgesteld en gewijzigd. Een bepaling in het huishoudelijk reglement
die in strijd is met deze statuten is nietig. -------------------Bijzondere besluiten.
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Artikel 19. ---------------------------19.1. Een besluit van het bestuur tot het voorbereiden van een voorstel tot juridische fusie of
juridische splitsing behoeft de voorafgaande goedkeuring van de ledenvergadering.
99 en, [es[JI[ [[
a.

tot toelating van een lid dan wel aangeslotene na niet toelating door het bestuur;

b.

schorsing of ontslag van een bestuurder; ---------------

c.

wijziging van de statuten of het huishoudelijk reglement; --------

d.

juridische fusie of splitsing; --------------------

e.

ontbinding van de vereniging;

f.

het aanvragen van surseance van betaling of faillissement van de vereniging, -

kan door de ledenvergadering slechts worden genomen met een meerderheid van ten
minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een ledenvergadering waarin ten
minste vijftig procent van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
19.3. Is ter ledenvergadering waarin een besluit als in lid 2 bedoeld aan de orde wordt gesteld,
niet ten vijftig procent van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd,
dan wordt een tweede ledenvergadering bijeengeroepen te houden binnen dertig dagen
na de eerste waarin met een meerderheid van ten minste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden,
een besluit overeenkomstig het in de eerste ledenvergadering aan de orde gestelde
voorstel kan worden genomen.
19.4. Degenen die de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de
statuten of het huishoudelijk reglement bijeenroepen, moeten ten minste tien dagen
voor de dag van de ledenvergadering een afschrift van dat voorstel waarin de
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor
de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag van de ledenvergadering.
Bij de oproeping tot de ledenvergadering wordt van het vorenstaande mededeling
gedaan.
19.5. Wijzigingen in de statuten treden niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt; iedere bestuurder is bevoegd de desbetreffende akte te doen
verlijden.----------------------------Artikel 20. ---------------------------20.1. De vereniging wordt ontbonden:--------------------a.

door een daartoe strekkend besluit van de ledenvergadering, genomen met
inachtneming van artikel 19; -------------------

b.

na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de
toestand van de boedel, hetzij door insolventie; ------------

c.

door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt; -----------

d.

door het geheel ontbreken van leden. ---------------

20.2. Zij die bij ontbinding ingevolge het sub a van lid 1 bepaalde zitting hebben in het bestuur
van de vereniging, zijn belast met de vereffening, tenzij bij het besluit tot ontbinding
anders wordt bepaald. ------------------------
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20.3. Wordt de vereniging door het geheel ontbreken van leden ontbonden, dan worden op
verzoek van belanghebbenden of op vordering van het openbaar ministerie door de
rechtbank vereffenaars benoemd. -------------------20.4. De ledenvergadering stelt bij het besluit tot ontbinding de bestem ming van het overschot
na vereffening vast. De bestemming is zoveel mogelijk in overeenstemming met het
doel van de vereniging, met dien verstande dat het overschot besteed wordt aan.
a.

een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b van de Algemene
wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats tredende bepaling, met
een gelijksoortige doelstelling, of-----------------

b.

een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen
nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. ----------

20.5. Gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers van de vereniging berusten onder degene die daartoe door
de vereffenaars is aangewezen.--------------------Overgangsbepaling. ---------------------------fl[]kl ']
21.1. Ten behoeve van de continuïteit in het bestuur en te voorkomen dat het gehele bestuur
in één keer zal aftreden, kan de ledenvergadering - op voorstel van het bestuur bij wijze
van overgangsmaatregel bij de herbenoeming van één of meer van de bestuurders een
langere zittingstermijn dan vier jaar vaststellen dan wel in afwijking van het bepaalde in
artikel 9 lid 9 de zittingstermijn van eerder herbenoemde bestuurders tot maximaal twee
jaar verlengen.--------------------------21.2. Dit artikel komt op één oktober tweeduizend vierentwintig in zijn geheel te vervallen.Slot akte----------------------------De versehenen persoon is mij, notaris, bekend.
Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeid in de aanhef van deze akte. De
inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de versehenen persoon meegedeeld
en toegelicht, waarbij ik, notaris, de versehenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud
van de akte voortvloeien. De versehenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van
deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de
akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte
waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de versehenen persoon en mij,
notaris, ondertekend. --------------------------w.g. de versehenen persoon en de notaris.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
door mij, mr. Frederike van Harskamp,
als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam,
sterdam, 23 september 2022.
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