
STATUTENWIJZIGING
Dossier: PH/AK/73559
Betreft: Branchevereniging Ondernemers Kinderopvang

Heden, zevenentwintig januari tweeduizend éénentwintig, verscheen voor mij,------
mr. Anton Hendrik Theodoor Kock, notaris te Eindhoven:--------------
mevrouw Amal Jellouli, geboren te Hoogezand-Sappemeer op acht juli negentienhonderd --
vijfentachtig, wonende per adres dr. Cuyperslaan 82, 5623 BB Eindhoven,--------
ten deze handelend in haar hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde van:------
de heer Stephanus Antonius Willem van den Oetelaar, houder van een paspoort met nummer-
NP784JSP0, uitgegeven in Uithoorn op vier september tweeduizend achttien, geboren te --
Eindhoven op vier en twintig januari negentienhonderd vijf en zestig, wonende te 1421 TG --
Uithoorn, Zijdelveld 20, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van de wet.---
VOLMACHT---------------------------
Van gemelde volmacht blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, die is gesteld onder een -
ontwerp van deze akte, welke onderhandse akte tezamen met de ontwerpakte waarvan zij deel -
uitmaakt, aan deze akte zal worden gehecht.------------------
INLEIDING ----------------------------
De verschenen persoon verklaarde:-----------------------
A. De vereniging----------------------------

Branchevereniging Ondernemers Kinderopvang, statutair gevestigd in de gemeente --
Amsterdam, kantoorhoudende te 4334 EE Middelburg, President Kennedylaan 15, --
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ---
71361014, -------------------------
hierna te noemen: de "Vereniging", is opgericht bij akte op vijf april tweeduizend achttien -
voor mr. F.R. Sterel, notaris te Amsterdam, verleden.-------------
De statuten van de Vereniging zijn na de oprichting nimmer gewijzigd. --------

8. In de algemene vergadering van de Vereniging, gehouden op vijf en twintig januari --
tweeduizend één en twintig, is conform de wettelijke en statutaire voorschriften---
rechtsgeldig besloten de statuten van de Vereniging partieel te wijzigen.------
Bij dit besluit is aan de volmachtgever machtiging verleend - met het recht van substitutie -
- teneinde de akte van statutenwijziging te doen verlijden.------------

C. Van dit besluit en van deze machtiging blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van -
de notulen van de algemene vergadering.-----------------

STATUTENWIJZIGING ------------------------
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van het vorenstaande -
de statuten van de Vereniging partieel te wijzigen en wel als volgt: -----------
Artikel 2 lid 1 komt te luiden als volgt:---------------------
De vereniging heeft ten doel:-------------------------
a. het bevorderen van de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland alsmede het---

behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden;-----------
b. het voeren van overleg en onderhandelingen met organisaties van werknemers en het--
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treffen van regelingen inzake arbeidsvoorwaarden casu quo het aangaan, wijzigen of--
opzeggen van collectieve arbeidsovereenkomsten in de zin van de Wet op de collectieve -
arbeidsovereenkomst, alsmede het voeren van uitvoeringsoverleg met organisaties van -
werknemers,-----------------------------

en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe --
bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.------------
SLOTVERKLARING-------------------------
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde nog dat voor het overige de huidige -
statuten van de Vereniging worden gehandhaafd.------------------
SLOT--------------------------------
WAARVAN AKTE is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan de verschenen --
persoon opgegeven en toegelicht.----------------------
De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, -
tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud -
in te stemmen.------------------------------
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de----
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.-----------------
(Volgen handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



VAN HUSSEN KOCK
VAN PUIJENBROEK
NOTARISSEN

Dr. Cuyperslaan 82
Postbus 214
5600 AE Eindhoven
telefoon 040-2436000
e-mail info@hko-notarissen.nl

73559.01/AJ

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN
BRANCHEVERENIGING ONDERNEMERS KINDEROPVANG

Ondergetekende, mr. Anton Hendrik Theodoor Kock, notaris te Eindhoven,
verklaart op 27 januari 2021 dat de statuten van de vereniging
BrancheVereniging Ondernemers Kinderopvang, statutair gevestigd in de
gemeente Amsterdam, na wijziging bij akte op 27 januari 2021 voor de
ondergetekende verleden, luiden als volgt (deze doorlopende tekst bestaat uit 10
pagina's):

STATUTEN
Begripsbepalingen
1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:

algemene vergadering:
algemene vergadering:
betekent het orgaan van de vereniging dat in Titel 2 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek
wordt aangeduid als algemene vergadering , tenzij uit de context blijkt dat het een
vergadering van de algemene vergadering betreft
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bestuur:
betekent het bestuur van de vereniging.
bestuurder:
betekent een lid van het bestuur.
dagen:
betekent alle dagen van een week en derhalve niet uitgezonderd algemeen erkende
feestdagen of daarmee op grond van de Algemene termijnenwet gelijkgestelde
dagen.
lidmaatschap:
betekent het lidmaatschap van de vereniging.
schriftelijk:
betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig ander elektronisch
communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.
statuten:
betekent de statuten van de vereniging.
vereniging:
betekent de vereniging waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze
statuten, te weten de statutair in de gemeente Amsterdam gevestigde vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid:
BrancheVereniging Ondernemers Kinderopvang.

2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten, tenzij
uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in deze statuten naar "hij" wordt
tevens bedoeld te verwijzen naar "zij". Met verwijzingen in deze statuten naar "zijn"
(anders dan als werkwoord) of "hem" wordt tevens bedoeld te verwijzen naar
"haar".

NAAM. ZETEL.
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: BrancheVereniging Ondernemers Kinderopvang.
2. De verkorte naam van de vereniging luidt: BVOK.
3. De vereniging is statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam.
DOEL
Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel:

a. het bevorderen van de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland alsmede het
behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden;

b. het voeren van overleg en onderhandelingen met organisaties van werknemers en
het treffen van regelingen inzake arbeidsvoorwaarden casu quo het aangaan,
wijzigen of opzeggen van collectieve arbeidsovereenkomsten in de zin van de
Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, alsmede het voeren van
uitvoeringsoverleg met organisaties van werknemers,

en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruimte zin van het woord.

2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het bundelen van kracht, kennis en capaciteit van de leden;
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b. het uitwisselen van infonnatio tussen de leden (platfonnfunotio); -----
c. het fungeren als ge$prekspartnet met stalçeholdél'S, ov~rheid$instanti~s, en-«..
voorts al hetgeen met een ofander rechtstreeks ofzijdelings verband houdt of..•-....
deartoe bovol'derlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord "'. ..

VERENIGINGS,!AAR ---~--..·---.. --- ' ...........•..• ..,_,.. , ' .
Artikel 3••......•..••-•..·----
Het verenlglJigsja21r vàlt samen met het ka1endetjaar.----------------__._...
LIDMAATSCHAP.----- ---a__,___...... _ _
Artilrel4. --~-.-----------------·-----
(. Leden zUn uitsluitend:-------

a. natuurlijke-personen;~-- .••··-····· .• -...........•.......- .
b. personenvennootschappen;~----- __.... ·-..•.••- ....•..... ·--.•.............. .
c. rèehtspersonen; •·--..·~·~··..--..•........ ~--.........•...;. ....•--•...•.- ..•........__...._ .. ,.__•....•
die zich (in prlrtcipe voor eigen relçening en risico) bezig houden met dé -- -
expJoitátiè van tci.ndercenira ~n 7.0danig door het bestuur WQrden toegelaten. -....•....
Bij niet toelating door het bestuur kan de algeinehe vergadering alsnog tot ••........•..•
toelating besh1itel\. _.,_ ..__..., ..••....;...••.•..•..•-.... · ·

2. Iedere vennoot van eert lid..personenvëntiootscbàp on ic,4et() b'O$tuurder van •••..- ..•..
een lid-rechtspergoon i~ bevotgd do aan h~t Hdmaátschap verbondèn---
rechten uit te oefenen, mits geen van zijn medevettnoten·respeétievelijk --
medebestuurders eveneens.van deto bevoegdheid gebruik maakt.---

3. Het bestuur houdt~n register, waarin de namen en Jdressen V8Jl alle leden •.............
zijn opgenomen.---· ---- ---------------- ----
De lëden zijn verplicht hun adres én wijzigingen daarin Qnverwijld Jan bet••··-....••
bestuur mede t~ (leien. · · · ------.•..--..•••

CON[RIBUTIE•-·..•...•.....•..___ --------
A1·tikel 5. -··-····....•......_,_....•..,..••••.._.....•• ...,__....,...,.. ----··· ..•.......__.. _
l. De algemene vergadering kan besluiten tot betaling van contributie door de leden,

· 2. Het bestuur is bevoegd in bijZóndere gevallen gehele of gedeoltelijke ontheffing•..
van de vorplichting tot het betalen van èOntribufto te verlenen, . · . .. •..••••..-•..

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP, SCHORSING ------ '' ..
Artikel 6. --------· -· -~~ , . .
1. Het lid111aatschap van ~n lid eindigt:-. ------·..·-- - - ~ -..... · .. •. · · •....-..- ·

a. door ortt~fo(Jjng van het lid.;----------....---·--------
b. door opZègging door het lid (bedanken);------'---•-------.·--- .
c. door opze~ng doo,r de vereniging;------
d. door ontzetting;--------------~·..••-----. ----
e. door faillissement van het lid;-------:------.,- -----
f. door het verkeren in staat van surseance van het Ud...••.... _

2. Opzegging van bet Ildmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk •..•..•....•..••••.........
geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming--
van een opzeggingstermijn van vier weken; met dien verstende dat: ......•••...•....-•....•...•
a. een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan opzeggen-« ..---

binnen een maand nádat hem ee\l besluit is meegedeeld tot omzetting ..-••..•... ,.
van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie offot splitsing;---

b. een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan opzeggen-----
binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of--..·---
zijn verplichtingen .. andere dan de verplichtingen van geldelijke ....-.. ....••.•..•.....•
aard - zijn verzwaard, hem is bekend geworden ofmedegedeeld; het--.._.. _
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besluit is alsdan niet op hem van toepassing.•··-······-~----·'"·················-···
3. Opzegging VAi\ het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het bestuur --

Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de••··••.--·•·--··-··-
vereisten voor hot lldmaetschep te voldoen> wanneer hij zijn verplichtingen --·····
jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelljkorwljs van de••······..·-·
vereniging niet gevergd kan worden J1et lidmaatschap te laten voortduren.•·········
Opzegging door het bestuur geschiedt met onmiddellijke ingang. •·-······-··--···..

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2, doet het lidmaatschap ---·-·····
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip. volgende op de datum waartegen•······
was opgezegd.········------···--·---·-· .......•..•....•......---··-···········

5. Ontzettlng uit het lidmaat-schap geschiedt door de alge1ncne vergadering.--·--·-··
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de----·---··-·
statuten, reglementen ofbcsluitet\ van de vereniging bundelt, ofde •--··-···-··-·
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontiotting doet het lidmaatsohap •-·····
met onmiddollijko ingang eindigen. •-··---·----·········-····-················-

6. Wanneer het lidmaatschap iu do Joop van een verenlglngsjft8r eindigt, blijft-·····-
desniettemin dejaarlljkso bijdrage voor het geheel versclmldigd.-·-····•• ···········-

7. Het.bestuur kan bcshdtcn een lid te schorsen. Ban schorsing die niet binnen••·-···
drie maanden gevolgd wordt door eeu bcshdt tot beeindigfng van het •·····-----·
lidmaatsohap, eindigt door het verloop van die tennijn. •--···········------·········--

BESTUUR------------··-·---------······--···-··-
Artikel 7.------ --- ·-·-···..·-··-··-···- _.. .
1. Het bestuur bestaat ult ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen.

De benoeming geschiedt door de algemene vergadering, met dien verstande dat:•·
a. alle besluurde1-s uit de leden worden benoemd; •·-..••••• .. ••••••••.. ··-~-·····--··-·
b. aan een bestuurder do kwaliteitseis wordt gesteld dat deze füngoert als •••••••

bestuurder, directeur, vennoot of aandeelhouder van een lid. --·---····-········
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering. •·····-···

2. Kandidaten voor het bestuur ktumon worden gesteld door het bestuur, •••.••...•....••••
alsmede op voorstel van ten mînst6 dl'i~ Jeden.••·-··-·---····"····..•••..•••_••r

DUUR. ,EINDE BESTUURSLJl>MAATSCHAP1 SCHORSING·-------------------·
Artikel 8.--- --- ·-··-·······-----·..-·--··-··-·------·····
I . Do benoeming van een bestuurder geschiedt voor een periode van drie. jaa•·· •-···-·

Herbenoeming kan onbeperkt geschieden.•.••••••ua•••••••••••••-·······---

2. Een bestuurder defungcert door~-··--····----·--··--·-----·----·--·---··-----·-·..••
a. het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging van het lid·--·········-····

waarvan hij bestuurder, directeur, vennoot ofaandeelhouder ts; -······0•••••••

b. zijn schriftelijk bedanken;---······---··-·······-···-····----"..••..•••.•••••_,__
c. het verlies van het vrije beheerover zij11 eigen vennogenj «••····-················

d. het verstrijken van de tijd waarvoor hij is henoemd;--•·--····--·--··········----
e. het vel"lics van de hoedanigheid op grond waarvan hij is benoemd; •·--·--·--·
f. diens onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf.--•·········-···-· ..•••••..--·-

3. Bij belet ofontstentenis van een bestuurder zijn/is de overige bestuurderïs) ···-···
met het bestuur belast. Indien sprake is van een ofmeer vacatures in hef -·--•--w---
bestuur, vormen de overgebleven bestuurders of vormt de ovei·gebleven•♦◄--•·--··

bestuurder een bevoegd bestuur. In vacatures dient uiterlijk op de-..···-····--·-······
eerstvolgende algemene vergadering te worden voorzien, --····-·-

4. Elko bestuurde!", ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te •··--
a J len tijde door do algemene vergadering worden ontslagen ofgeschorst.---·····-·
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Een schorslng die niet binnen drie maanden gevolgd wordtdoor een besluit-·•·..-
tot ontslag, eindigt door het verloop van die temtijn.----•..•..........•·-··-·..-· ..-·..

BESTIJURSFONCTIES. BESLUITVORMING BESTUUR.----··- - .
Artikel 9; .. ~.........•... · · .. · --- •.••.. ·--
1. Het bestuur benoemt uit zijn ntiddt,n eert voorzitter~ een secretaris en een ••..........•......

penningmeester, en zodanige ändere funcUonarissen als het wenselijk acht. .
2. Het bestuur vergadert zo dikwijls dit ingevolge de stàtuten nodig is ofde-....•.....•....•.....

vooi'Zltter ofeen andere bestuurder 2Ulb Wenst. -----·-----
3. In vergadering kunnen slechts besluiten worden genomen Indien tenminste •...•__ ......•

de heJft van de bestuurders aànwozig ofvertegenwoordigd is. Ben1-----
bestuurder kan zich ter vergadering, mits schriftelij'k, door een ------
medebestuurder laten vertegenwoordigen. -----------=--- ,...
Het bestuur kan ook buiten vergadering (sc.hriftelUk) besluiten, mits alle---
bestuurders zich omtrent het desbelteffèndo worstel séhriftèlijk hebben ---
uitgesprökén. _,.__,._..•..••__••••_••••••....•.•..•..•..••..••..•--.••-- ....·-··-··--·-..

4. Alle bestuursbesluiten worden genomen met gewone ,neerdorh~id van-..-·..·---....
stemmen. , ..••. ·....~---.. , ·•, --·.. ···------~

5. Van bet verhandelde in elke vergadering worden do9r ofnatnens de,.,. .. _
secretaris notulen opgesteld, dle na vaststèlling door het bestuur door do -....__
voorzitter en de secretaris worden ondertekend.............•..•.•..•.•••.•..•••_•••.•••....•......_........•....•

6. Het in de vergadèrl~g uitgesproken oordeel van de vooriittor omtrent de--..........••.._ ..
uitslag vatt een stornming is besli~end! Hetzelfde geldt voor de inhoud van -..•••
een $enomen besfoit, voor zover w~d aestemd over een niet schdftelU~ _..•...........__
vastgelegd voorstel.« ------ ---=,----------
Wordt echter onmiddellijk na het uftsproken van dit oordeel de juistheid--..- _..
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats~ wanneer de •..•......••....•
meerderheid van de ve.rpdoring of, indien do oorspronkclijko stemming niet ..••..•....
hoofdelijk ofschriftetükgeschïedde, eert stemgeroebtlgdó aanwezige dit •..•..•..•....•....
verlángt. Door deze nieuwe ste1;11ming vervallen de rechts&evolgen van de -..........••..•
oorsp1•ónkelijke stemming. ---TAAK. BEVOEGDHEDEN .___

Artikel 10• .,.--··---,.,;..-._..•• ..••••....••..•..••. .. ..__.. _
I. Het bestuur is belast met het besturen van do \ièrënigl~g. Het bestuur ~n ..- _ .

als t.odanig een ofmeer van zijn bevoegdheden, mits du.idèlük omschreven, ---....-
aan anderen verlenen. Degène dio aldus bevoegdheden uttoetont, ·handelt in ....-..•..•
naam en onder vérantwo.on:l~lijkheld vàn het bestuur••..•,_. -----------

2. Brfstellingén mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van -· --
boedelbeschrijving.-------- ---~-------

3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vèrpdering,....-.....•. -....••••
bevoegd te besluiten tot het aangaën van overeenkomsten tot verkrijgin& ........•........•..
vervreemding en bezwaring van registergoederen..•..-----.. - -......•..............
Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van: overeenkomsten waarbij de......•••••..
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich vóor-« ..•-··- ..
een derde sterk maakt ofzich tot ztk~rheidsstelling voor een schuId van een ....•...•....
ander verbindt. ................•......... · _ •....•.... .

4. Het bestuur stelt jaarlijks voor een door de algemene vergadering te bepalen ...........•..
tijdstip een beleidsplan, met bijbehorende begroting, op en legt deze stukken •.....•.
ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor.----..........•....•.....•..............

S. Het bestuur behoeft de voorafgaande machtiging ofgoedkeuring van de ....••................
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algemene ve1:gadei·ing voor het aangaan van verplichtingen «I/of het doen-------
van uitgaven, indien een zodanige verplichting en/of uitgave niet is •-------------
opgenomen in een door de algemene vergadering goedgekeurd beleidsplan,------
als in Jid 4 van dit anikcl bedoeld, of het bedrag, dat voor dJe verplichting-------.• ~
en/of uitgave in de bü dat plan behorende begroting is opgenomen,------------···--
overschrijdt.-----------------······------- _

6. Onverminderd het in lid S bepaalde kan de algemene vergadering nader tc------
omschrijven bestuursbesluiten ean haar goedkeuring ofmachtiging-r~--------
onderwerpen. mits de beb-okken bos luiten nauwkeurig omschreven--
schriftelijk aan liet bestuur zijn medegedeokf, •-·----------------

VERTEGENWOORIDGING----------------------------···-------
A1•f ikel 11. -··----·----------------·-···----------------·----·-·~------··-
l. De vereniging wordt vertegenwoordigd door bet bestuur. Voorts kan de-------·~

vereniging worden vertegenwoordigd door twee tezamen handelende-------·-
bestuurders. •----~--·-···-······----·-····-·-·--·-----------

2. Het bestuur kan bes.luiten tot het verlenen van volmacht aan Un ofmeer-----·
bestuurders alsook aan derden. om de vereniging binnen de srenzen van -------
die volmacht to vertegenwoordigol\, Het bestuur kan ~tuiten aan---------·····
gevobnaehtlgden een titel te verlenen.----·-----·---------

.3. Het bestuur zal van het toekennen van doodopende--·------ --
ve1iegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij h~t handc)sregister van --·-··-
de Kamer van Koophandel.••·--··-------·-·----· ------

4. Indien een bestuurder een tcgen~trijdig bel&ng heeft met de vereniging kan -----·
hij niettemin do vereniging vertegenwoordigen tenzij de algemene--•----
vergadering daartoe een ofmeer personen aanwijst, -----·--.•.•..••....•.

JAARVERSLAG. REKENING EN VERANTWOORDING---------------
Al'tikel ll ·--······----------------- ------------
1. Het bestuur is verplicht van de vonnogenstoest.nd van de vereniging en van-·--···

alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die ------·
vcortvloelen ult deze werkzaamheden, op zodanige wijze eon administratie •-----
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en onder&--••----·-······-
gegevensdragcrs op zodanige wijze te bewaren, dat te alien tijde de rechten •-·····
en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.•··-····---------·--

2. Het bestuur brengt op een algemene vergaderîng binnen zes maanden na---······--·
afloop van het vereuiglngsjaer, behoudens verlenging ven dez.o termijn door---·-
de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de sang van zeken in de -···-~
vereniging en over het gevoerde beleid. HDt leg1 de balans en de staat van n•--·--
baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene--···-··---·-···
vergadedng over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders;--····-·-·
ontbreekt de ondertekeningvan een ofmeer van hen, dan wordt daarvan------·····
onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de tennijn kan •..•••..•
ieder lid van de gez.amenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze ----------
verplichtingen nakomen. -····-··· .•.. ----◄.••••_.__,_•••-••••••••••~.----···---··-·-••--.-

3. 06 algemene vergadering benoenttjaarlijks uit de leden een kaseontmle •-··-····
commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken•···········
van liet bestuur.•. 4-••··-·····-···----······-····--·-----···----···-··--------···--·-------

De ccmmlssle onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 2 en-····--
Brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. --~----····-·

4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere -·······-···--
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boekhoudkundige kennis, dan kan de kascontrole COlDfllissi~ mits met ----
goedkeuring van het besteur, zich voor rekening van de vereniging door een-----
dcskundlge doen bUstaan. ··--··-..•....•••_..•· ..••.. -------~---
Het bestuur is verplicht aan do commissie ten behoeve van haar on4erzoek ----
alle door haar ge~nit~ inlichtingen te) verschaffen, haar desgewenst de kas --~--
en de wa:ái'den tè vertonen en de boeken, b~heiden en andere~-----····..~--·-
geg~vensdrágers van dé vereniging voor räadpleglng lmschlkbaar te stellen. ,._.._ _

S. Het bestuur is verplicht dé in de leden I en 2 bedoelde boeken, bescheiden ------,.--
en andere gegevensdrJgers gedurénde t.evenjaren te bewaren, ------ ·. -·

ALGEMENE ·VERGADEB,ING---•--..--..---•--·-----·--.. •..----·--· ---
AtHkel 131 · "'.~_.__ •• ;. ••••••~---. · ------·-·· .•·--·-•••. · ..••••• .,.•

1. Jaarl{jks, tiiterlUk zes maanden na aflopp van het ~èrenlgtngsjaar, wordt een-----..•
algem~ne vergadc;ring-dojaarvergadering• gehoudtn•.•-..-. ·--- ·----
In dejaarvet~derlng komen onder meer.aan de orde: · : : . ·····~ * •
a. behandeill1g van h~jaarvorslag van het bestuur en do balans on -~·--·•.--···

do staat van baten en lasten; met het vc~lag van do k,scontrolo --··········.....;
comtnisslé; . . •-·· .: ··---..--•.·-···-· · · ,

b. goedkeuring v~.n de balans en de sbu~t van batenen las~;--·------..•••.......•_
c. goedkeuring van het' door ht( bestuur ,evoerdo ~eleid In de periode Wflvop ·

hetjaarverslag en de balans M de st~ vmbatien en lasten betiekking heèft, -
voor zovtr dat bc,fefd 11ft die stukken blijkt ofhet -•--·. -------
resoltaat daarvan in die stukken is vcrworkt; ...•------ -------....---

d. de benoeming van de ksseontrote commissie voor het volgende -----
v~renlglngsjaar;.,.,. .. --•.-·•·--- . , · · •·---•·1 . . • .

e. voorziening in ev&n~le vacature$;-------·-···----------- .._._......__
f. voorstellen van het besJuur ofde leden, aangekondig4 bü de oproeping v@r -·

do ve1•gadering·•••.:•.~·· .. --~---- · · ..••.••..
2. Andere al.$èmeile vergaderinsen worden gehouden m ,;likwijls het bestuirr ----•....

dit ~ns"lijk ()Otdeelt.-••••..••••••.•••-••••.•.••.••.•••.--~---·~...,---•..-._•..•••..•..••••..
:J. VóOrts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zod~---

aantal leden als bevoegd t, tot het uftbrëngon v~n 6'n tiende gedeelte van ---..-
de stemmen, verplicht tot h¢t bijeenroepen van een a1geîneno vCljadering -~-••--
op een tennijn van ni.et langer dan vier~en na indiening v•n het-~.---·~·-·
Indien aan het verzoek binné:n veéqien dagen geënF.Vè>lgwordt gegeven, •••..•••..•.
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping '>vergaan ovèreenkóms(ig-..------
artikel 14. · ··

WIJZE BUEENROEPEN. 'rOEGANG.ELEKTRONISCBE -----
B.&,LUITVORMJNG . . . . .
Artikei 14~-----,._....• · ✓ ,•••••••••••!.•---------------

1. De algemene vérgaderingen worden bijeengeroepen dot;,r het bestuur. De--•··------
oproeping geschiedt schrifte1ijk aan de adi'és$en van de leden volgens het --------
ledenregister. De termijn Yan oproeping bedtàagt ten minste veertien dagen, --
de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekënd,-:-------·--·-- ·
De oproeping aan ieder Jid, die daatmee instemt, kan ook geschieden door ----·---
een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar•--···•--H••··
bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan (le vereniging bekend ----..·---
is gemaakt.-----·-------------------------- - .... -- . ----·. --------- .. ·-:--•---· ----------- ....

2. Bij de oproeping worden de op de vergadering t~ behàndelen onderwerpen----------
venneld. --·-······· ----------- ·---·--___,,,---·---------... - _
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3. Toegang tot de algemene vergadeling hebben alle niet geschorste leden en-------
besmurders van de vel'eniging.------------------------·-----------------------
Over toelating van anderen dan de hiervoor bedoelde personen beslist de -----··----
algemene vcrgadering.------------------------•0•-••------·····-----------

4 _ Het bestuur kan besluiten dat de leden, ofhun gemachtigden, alvorens tot ...••••• _
de algemene vergadering te worden toegelaten een presentielijst dienen tc--------
tekenen, onder vermelding van hun naam. Jndlen het een gevolmaehtigde-----·---
betreft, wordt tevens de naam vermeld van degene voor wie de------·····----------
gevolmachtigde optreedt.---------------·---••..•..•.••••

STEMRECHT, BESLUITVORMING-----··--·-·-·-----------·------·--..-----------
Artlkel 15,--------···-·---- --------··-------..·----------···-----------
1. In vergaderingen hebben alle niet geschorste leden stemrecht. leder -·---------······

zodanig lid kan ee11 stem uitbrengen.•--···--······--••-----··-··· ....-..--------
leder Jid is bevoegd zijn 816111 te doen uitbrengen door een schtifteHjk •------.---
daartoe gemachtigd ander lid.---- ---- -----------------···--··..-

2. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig ----··------
uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten snders is bepaald. ., _
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracl1t,•·-·····-··--•••..•••__

3. lndica de stemmen stRken over een ander voorstel dan de benoeming van ---------..
personen, is het voorstel veiworpen.-----------·-·-··-----------··------------

4. Stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij de vergadering MS)uit-------
tot stemming bij acclamatic.--··..----------···-..-·----..•---------·-· ..••..•••. _

5. BeJ1 eenstemmig besluit van alle leden, ook al 2ijn deze niet in een ••.. _
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, --------- •.
dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.-------···-·--·--···-··

6. Het ter algimene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat ---·-----·
door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt--------·
voor de inhoud van een genomen bosluit, voor mver gestemd word over---·-··--·
een niet schrilleJük vastgelegd voorstel.....•••••••..·-···--------·----------·····--·--------

7, Wordt echter onmiddellijk na hot uitspreken van dit oordeel dejuistheid daerven
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de -
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk ofsohriftolijk,
gOSQhiedde, een stemgereohtigde aanwezige dit verlangt.--·------·.. ·----·····--
Door deze nieuwe stemming vervallen de l'echtsgevolgen van de ooi-spronkelfjke
ste1nsning. ---------------------------·-------------------·-·--------·-"·~

VOORZI'ITERSÇHAP. NOTULEN -----------------·----·--···--·----------·----------~·~--
ArtJkel 16. ----------------------------..-- ..·--·---·····.. --·--······----------------·-·--
1 . De Algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het---------------

bestuur, Ontbreekt de voorzitter dan treedt een van de andere bestumtlers--~-~--
door het bestuur aan te wij:,.en als voorzitter op. Wordt ook op deze wJJze n-•-----
niet i~. het voorzitterschap voorzien, dan voor.ziet de ve1·gaderj11g zelf in bet ------·-
aanwuzen van een voorzltter, --.------------------------------------·-~M------------------···-

2, Van het verhandelde in elke vergadering worden door of namens de----------------
secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon---------·---
notulen gemaakt. De notulen worden door do voorzitter en secretaris van de----··
vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door hen getekend. De inhoud ••...•.•.
van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht... ,m _

Een eventueel ter vergaderlng te tekenen presentielijst maakt geen deel uit----·----
van de notulen.------------------~-------···---------.. --------·---------·--------------------

8



3. Indien een vergadering met inachtneming van hc,t bepaalde in artikel 13 lid 3" _
van deze staf;u~n op verzoek van leden wotdt bijeengeroepen~ .kuttnen ------•.• ·-~
degenen die de vergadering hebben verzocht anderen dan bestuursleden--·····~·
belastçn met do leiding_ van de vergadering en het opstellen van de notulen.-·-·-··

CO.l\11\USSIES •.•.•...••..•..••...••••-.....•..•...••..----········,. •.•••~••--••.••.••••••..•••-----
A\'tlkel l1~ .....•_...--------- - ••.•..----..__
I . Het bestuutkan een ofmeerdere èoromîssiès inste11èll en opheffen.
2. Het bestuur stolt de taak eh do bêvoegdhede_n 'Van de èommissies_ vast----
3. De leden van d" çom:mlssies worden benoemd en ontslàton door het---- ---

bestuur, al dan niet \IÎt zijn midd~n! ..•• .,,·-----......-----
HUI8HOUDÉUJKREGLEMENT·---
Artikel 18~-..•..:~~~---'"•-•..-•-·-~~~~~•.~ _.._........ . .. -----
1. Blj ,~ hutshoud~lijk reglement kan al datgene geregeld worden, waarvan ..... ---··-

"n nadore régeling gewenJt wotdt geatbt.· Beil hulsboudélUk tegléinent - · -
mag geert bepa1ingbn bevatten, dle in strijd zijii met dnwtófde slàtiden. ---·-····

2. Het hui!lhoudelük reglement wprdtvastg~teld tö gowijtlgd door do · -··--·
al,gemtnë vcrgadoring; Het io, dë vijlgerulö tweë ,rt~len ~paalde otn~t .... ,...,_..
statutonwijzlgJng is van ovorttnkomstigc toepassing óp het·vasl$téllen en--
wijzigen van een reglement. -----·""'

sTATUTENWtfzlGJNG .rus11t. sttrrslNc-----:-----.,..-
ArttkeJ 19~--------- .· .---~-..-...--_• _ ~--
1. In de $tàM4'n van do W.reniging kán~n w.randoring worden aaau.gd,raçht--....

dan door een besluit van do'alg~mene v.ergadering, wa.-ioë is o~en --- --
mot de mededeUng dat äldaat wijz.iging \'an de stii\l~Qt wor<lon..•....•...:.-....•..••
voorgesteld.----,·----..-...-.----------------------

2. Ten minste vUfdagen voor de algemene V~¥~ringdient~n afschrift van ..•...•-..
het voorstel waarin de voorgesteldewijziging w()()r4elijk is opgenomen, op-----·
een daartoe geschikte plaats voorde !eden ter inzage te liggen tot na afloop--•~-·-··
v~n do da& waarop de vorgaderjng wordt gêbouden•.. -~~·····~~.•~---..••-.-.••...•..•••..•

3. Het besluit tót wijziging van dé státuten kan ~Jechts wotden genomen met ----..-·
een meèrdorb~id ·vart ten ·mipste twee dèld~ van h~ aári1al gèldig--------
uitgebtachtos_temmeta .••.•...... · - - ---~~--.. »----
In dé vergiderlng moet ten minste twee derdé van h~ aantai ieden-----
aanwezig ofvetfégenWpotdÎgd zijn; ._.....,...••_,_....•_.., _

4. Indien in een vergader.ing waarin een voorstel totstatutenwijzigingaan de-·-
orde is, niet ten minste twee derde van htt ààntal lêdeiÎ Janwêzig or~--- ------
vertegenwoordigd is, dan wotdt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te ---
houden ten minste veertien dagen la:t~r~ doch uiterlijk bfonen dertig dagen na-. -··
dê eerste. In d~ vergad(,ring kan een besluit tot statutenwijziging--· ---
rechtsgeldig worden genomen met çen hle~rdei:heid van ten mlnste twee •..•.._.. _
derde van het aantal gèldig uitgebrachte steilUilen ongeacht het aantal---
aanwezige ofvertegènWOordigde leden,-..•... ,. ..•......•.•..-_ ----------------

5. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing blj een besiuit-·•--..-·..
tot fusie ofsplitsing...•·-····••,-•· .. ;.-- - •....• ,,__ ·•••·•··•

Artikel 20. .••···- .•.... · - - _- ....•-. · · · ·• · --· ·-.••...••.. --·..··-···- · ....•-•••••
Het in artikel 19 bepaalde is niet van toepassing indien op de algemene---
vergadering alle stemgerechtigde led~n aanwezig zün en het besluit tot •·-----
statutenwijziging met algemene stemmtn WQrdt genomen.------------·-----·-·
Artikel 2i.---..····--·-·····•--...------- ,---------
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De statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat daarvan een notarlële akte------
is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte---------
te verlijden. ---------------------------------------------·--·-·····-----
ONTDINDING----------·····- -------------------------------------
A1·tikel 22.------------------------------------------ ~----------------
1, De vereniging .kan worden ontbonden door een besluit van de algemeno-----------

vergadering. Het bepaalde in de a,tikeJen 19 en 20 is van overeenkomstige--------
toepassing. --------··-----------------

2. De vere-niglng blijft na ontbinding voortbestaan voor v:,vor dit tot vereffening-----
van haar vermogen nodig is.-----------------..····------------------------
111 stukken en aankondigingen die van haar uitgaan. moet aan haar naam ---------
worden toegevoegd: in liquidatie. De vereffening eindigt op het tijdstip------·-
waat'Op aan de voreffimaara geen baten meer bekend zijn.------

3. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de vereniging.-----·
'Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schors.ins, het----
. ontslag en het toezicht van bestuurdors van toepassing. De overige----
stntutaire bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van kracht----------
tijdens de vereffening.•-------·---·-·-·.... - .._,...--- •-------------------

4. Het batig saldo na vereffening wordt aangewend voor door de algemene --·-··-
vergadering te bepalen zodanige doeleinden als hot meest met het doel van-..---
deze ven:niging cvereenstemmen. --- -------------------

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bcseheiëen van de .,_,._
ontbonden vereniging gedurende zeven jaar onder berusting van de door de------
algemene vergaderjng daartoe aangewezen persoon,------------------

SLOTBEPALING----------·-·····-·-----------------------··----·-- ....
Artikel 23, ~----- --------···-·······-------------··..-·--·------ ..---..•....•.._
Aan het bestuur komen in de vereniging alle bovocgdheden toe, die niet door de -----
wet ofde statuten aan andere organen zijn opgedragen.---------------------

--to


