SUJR/60017306

VAN DOORNEN.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
NEDERLANDS KLASSIEK VERBOND

Heden, éénentwintig december tweeduizend achttien, verschijnt voor mij, mr. Arnout
Christiaan Stroeve, notaris te Amsterdam: -----------------------------------------------------------------mevrouw mr. Johanna Maria Remmers, geboren te Berkel-Enschot op eenendertig augustus
negentien honderd negentig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam.
De verschenen persoon verklaart dat: ----------------------------------------------------------------------de algemene ledenvergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
NEDERLANDS KLASSIEK VERBOND, statutair gevestigd te Utrecht, met adres:

1071 LD Amsterdam, Palestrinastraat 29 2, ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 40476808, hierna te noemen: de
"vereniging", op zeventien november tweeduizend achttien met inachtneming van de

statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de vereniging volledig te
wijzigen, alsmede om de verschenen 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 (Biílage); -------------de statuten van de vereniging zijn laatstelijk vastgesteld bij akte van statutenwijziging
op zeventien maart tweeduizend acht, verleden voor mr. Alexander Joannes Wiggers,
notaris te Amsterdam. ----------------------------------------------------------------------------------Ter uitvoering van vermelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als
vermeld, de statuten van de vereniging bij deze algeheel te wijzigen en opnieuw vast te
stellen als volgt: ------------------------------------------------------------------------------------ST A TUTEN -----------------------------------------------------------------------------------Naam, zetel en algemeen nut ··------------------------------------------------------------------------------Art ik el 1 -------------------------------------------------------------------------------------·- -- -------------

1.
2.
3.

De vereniging draagt de naam: NEDERLANDS KLASSIEK VERBOND. --------Zij is gevestigd te Utrecht. -------------------------------------------------------------------De vereniging beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogt
derhalve niet het maken van winst. -------------------------------------------------------------------

Duur -----------------------------------------------------------------------------------------------Arti kei 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De vereniging is opgericht op zesentwintig maart negentienhonderd achtendertig voor de tijd
van

negenentwintig jaren.

De

duur van

de

vereniging

is

op

vierentwintig

mei

negentienhonderd vijfenzeventig verlengd tot drieëntwintig mei tweeduizend vier. Vanaf
laatstgenoemde datum is de duur van de vereniging voortgezet voor onbepaalde tijd. ---------
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Middelen ----------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

De vereniging stelt zich ten doel de kennis van en de belangstelling voor de klassieke
oudheid te bevorderen door allen die de waarde van de klassieke cultuur voor de
Nederlandstalige wereldgemeenschap erkennen, in een algemene vereniging samen te
voegen. Zij tracht dit doel te bereiken door: ---------------------------------------------------------------a.

het geven van voorlichting omtrent de klassieke oudheid in de ruimste zin en het
organiseren van spreekbeurten, lezingen, leeskringen en tentoonstellingen; -------------

b.

het bevorderen van de belangstelling voor de klassieke vorming, in het bijzonder met
betrekking tot het onderwijs; ------------------------------------------------------·---

c.

het uitgeven van een tijdschrift; ----------------------------------------------------------------

d.

het organiseren van reizen en excursies onder deskundige leiding; -------------------------

e.

het bedingen van voorrechten, speciale prijzen en reducties ten behoeve van leden; --

f.
g.

het aanknopen van banden met soortgelijke lichamen in het buitenland;
het scheppen van nieuwe organen, die bij gebleken behoefte op een bepaald gebied
werkzaam zijn; ---------------------------------------------------------·--- --------------------------

h.

alle overige activiteiten die het gestelde doel kunnen helpen bevorderen. -----------------

Verenig in gsjaar ------------------------------------------------------------------------------------------Art i kei 4 --------- ·-----------------------------------------------------------------------

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. ------------------------------------Middelen -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: ---------------------------------------------

ª·

contributies; ---------------------------------------------------------

b.

donaties, subsidie, erfstellingen en legaten; ----------------alle andere baten. --------------------------------------------·-----------------------------

c.
2.

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. --------

3.

De vereniging mag niet meer 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. -----------------------------------------------------

4.

Het

bestuur

is

bevoegd

erfstellingen

slechts

onder

het

voorrecht

van

boedelbeschrijving te aanvaarden en eventueel te verwerpen. ------------------------------Lidmaatschap -------------------------------------------------------·------------------------Artikel 6 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

De vereniging kent: -----------------------------------------------------------------a.

gewone leden; ----------------------------------------------------------------------

b.

huisgenootleden

(leden

die

op

hetzelfde

adres

in

de

gemeentelijke

basisadministratie zijn ingeschreven als gewone leden en/of jeugd- en
studentled en); ------------------------------------ --------------------------------c.

jeugd- en studentleden (leden die de leeftijd van vijfentwintig jaar nog niet
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hebben bereikt); ----------------------------------------------------------------------------------d.

buitenlandleden (leden als bedoeld onder a., b. of c. met een vaste verblijfplaats
buiten Nederland of België); --------------- - --------------------------------------------

2.

e.

leden voor het leven; --------------------------------------------------------------------

f.

ereleden. --------------------------------------------------------------------------·---

De onder a., b., c. en d. genoemde leden zijn jaarlijks een contributie verschuldigd
waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De onder e.
genoemde leden betalen een eenmalige som waarvan de hoogte wordt vastgesteld
door het algemeen bestuur. De onder f. genoemde leden zijn van contributie
vrijgesteld. Betaling dient jaarlijks te geschieden vóór 1 maart. Bij niet-tijdige betaling,
te weten bij een achterstand van méér dan een half jaar gerekend vanaf het begin van
het

kalenderjaar

zonder

opgaaf

van

redenen,

is

het

bestuur

gerechtigd

buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen. Ook behoudt het bestuur zich in het
onderhavige geval het recht voor het tijdschrift van de vereniging en andere
mededelingen niet meer toe te sturen. -------------------------------------------------------------3.

Alle leden met uitzondering van de huisgenootleden hebben recht op toezending van
het tijdschrift van de vereniging. --------------------------------------------------------------

4.

Als· lid van de vereniging kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen worden
toegelaten. --------------------------------------------------------------------------------------

5.

Het

lidmaatschap

wordt

verkregen

door

aanmelding

bij

het

bestuur.

Het

erelidmaatschap wordt verkregen door een besluit van de algemene vergadering op
voordracht van het bestuur. -------------------------------6.

----·---------------

Bij de aanmelding van een rechtspersoon zoals vermeld in lid 5 van dit artikel bij het
bestuur, wordt gelijktijdig opgaaf gedaan van een contactpersoon namens de
rechtspersoon. Alle correspondentie uitgaande van de vereniging ter attentie van de
rechtspersoon wordt gestuurd aan de laatst opgegeven contactpersoon. Wijziging van
de contactpersoon of zijn/haar contactgegevens wordt schriftelijk aan het bestuur
medegedeeld. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Einde van het lidmaatschap ----------------------------------------------------------------Arti kei 7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------1.

2.

Het lidmaatschap eindigt door: ------------------------------------------------------------

ª·

overlijden van het lid; ----------------------------------------------------------------

b.

opzegging door het lid; -----------------------------------------------------------------

c.

opzegging namens de vereniging; -----------------------------------------------------------

d.

ontzetting. ------------------------------------------------------------------------------------------

Opzegging van het lidmaatschap door het lid moet schriftelijk geschieden tegen het
einde van het verenigingsjaar, met inachtneming van een termijn van een maand,
derhalve vóór 1 december. De bevoegdheid tot tussentijdse opzegging wegens
verzwaring van de geldelijke verplichting wordt uitgesloten. ---------------------------

3.

Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan te allen tijde plaatsvinden
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren. De opzegging aan het lid geschiedt schriftelijk door het bestuur. ------

4.

Het bestuur kan een lid uit het lidmaatschap ontzetten wanneer het lid handelt in strijd
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met de statuten, de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, zoals onder meer in het
geval van, ondanks betalingsherinnering, niet tijdige betaling van de contributie. De
betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit tot ontzetting, met opgave
van redenen, in kennis gesteld. De betrokkene staat binnen één maand na ontvangst
van de kennisgeving van het besluit beroep op de algemene vergadering open. -------5.

W anneer het lidmaatschap in de loop van het jaar aanvangt of eindigt,

blijft

desalniettemin de contributie voor het hele jaar verschuldigd. -------------------------------6.

Opzegging met onmiddellijke ingang door het lid leidt tot onmiddellijk verval van de
rechten en verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap, met uitzondering van de
verplichting tot contributiebetaling zoals bedoeld in het voorgaande lid. --------------------

Afdelingen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De leden van de vereniging zijn ingedeeld in afdelingen. ---------------------------------------

2.

De leiding van een afdeling berust bij een bestuur gekozen uit de leden van de
afdeling.

Het

bestuur

wordt

benoemd,

geschorst

en

ontslagen

door

de

afdelingsvergadering. -----------------------------------------------------------------------------------3.

De geldmiddelen van

de afdeling worden

gevormd

door subsidies

uit de

verenigingskas en alle andere baten. De afdelingen zijn niet bevoegd van hun leden
contributie te heffen. De afdelingen zijn wel bevoegd om van hun leden eigen
bijdragen bij deelname aan activiteiten te heffen. ------------------------------------------------4.

De afdelingen kunnen worden geregeerd door hun eigen reglement, waarvan de
bepalingen niet in strijd mogen zijn met de wet, de statuten van de vereniging of de
besluiten van de algemene vergadering. Een reglement wordt door iedere afdeling
afzonderlijk vastgesteld, na goedkeuring van het bestuur van de vereniging. -----

Bestuur------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arti kei 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De leiding van de vereniging berust bij het bestuur. ---------------------------------------------

2.

Het bestuur bestaat in principe uit een oneven aantal personen met een minimum van
vijf: de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris , de penningmeester en een of meer
gewone leden. De functies van voorzitter en vice-voorzitter moeten door één uit
Nederland afkomstig respectievelijk één uit België afkomstig lid worden vervuld. De
voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
Het bestuur kan naar behoefte door de algemene vergadering op voorstel van het
bestuur worden uitgebreid met gewone bestuursleden met specifieke taken. Leden en
personen rechtsgeldig bevoegd om een lid te vertegenwoordigen kunnen tot lid van
het bestuur worden benoemd. ---------------------------------------------------------------

3.

Alle leden van het bestuur, hetzij de in artikel 9.2 genoemde functies hetzij algemeen
bestuursleden, worden in hun functie benoemd door de algemene vergadering op
voordracht van het bestuur of op voordracht als bedoeld in lid 4 van dit artikel. Een
voordracht tot vervulling van een vacature in het bestuur wordt ten minste vier weken
voor de algemene vergadering bekend gemaakt in het tijdschrift of op de website van
de vereniging of op andere schriftelijke dan wel digitale wijze. Alvorens een voordracht
te publiceren, stelt het bestuur de afdelingsbesturen in de gelegenheid tot het doen
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van een aanbeveling. -------------------------------------------------------------------- - 4.

Een afw ijkende voordracht dient tot uiterlijk veertien dagen voor de algemene
vergadering te worden ingediend. Tot het doen van een afw ijkende voordracht is
bevoegd hetzij een afdelingsbestuur, hetzij ten minste twintig leden van de vereniging.
De indiening van een afwijkende voordracht geschiedt schriftelijk aan het bestuur en is
door de kandidaat, ten blijke van zijn bereidheid de functie te aanvaarden, medeondertekend. ------------------------------------------------------------- - --------------------------

5.

Aan leden van het bestuur kan te allen tijde onder opgaaf van redenen door de
algemene vergadering ontslag worden verleend. -------------------------------------------------

6.

Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur of in geval van ontstentenis of belet
van één of meer leden van het bestuur, behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. -------

7.

Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur wordt het bestuur
tijdelijk waargenomen door een persoon die daartoe door de algemene vergadering is
of wordt aangewezen. De algemene vergadering is bij ontstentenis of belet van alle
leden van het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien. ----------

8.

Leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar. Onder een
jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse
algèmene vergaderingen. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar
voor één periode van vier jaar, hetzij in dezelfde hetzij in een andere bestuursfunctie.
Hiervan kan in bijzondere gevallen door de algemene vergadering worden afgeweken
op een gemotiveerd voorstel van het bestuur van de vereniging. ----------------------------

9.

Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee leden van het
bestuur dit wenselijk achten. Ten minste eenmaal per jaar komt het bestuur bijeen in
vergadering waartoe de besturen van de afdelingen worden uitgenodigd. -----------------

1 O.

Het bestuur besluit bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van de
stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Bij afwezigheid van een
bestuurslid kan deze een ander bestuurslid machtigen voor hem of haar te stemmen.
Een bestuurslid kan de volmacht van maximaal één ander bestuurslid behartigen. -----

11.

Het bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander
communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van het bestuur die aan zodanige
vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van het bestuur kan
telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel
aan een vergadering van het bestuur deelnemen, mits dat lid van het bestuur steeds
alle andere aan die vergadering deelnemende leden van het bestuur kan verstaan en
door die andere leden van het bestuur wordt verstaan. -----------------------------------------

12.

Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit
schriftelijk geschiedt en alle leden van het bestuur zich ten gunste van het
desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen
toegevoegd. -----------------·----------------------------------------------------

Bevoegdheid en vertegenwoordiging --------------------------------------------------------------------Art i kei 1 O --------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen. ------------------------------------------------
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2.

Het

bestuur

vertegenwoordigt

de

vereniging

in

en

buiten

rechte.

De

vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan de voorzitter, gezamenlijk handelende
met de

secretaris,

en

aan

ieder van

hen,

gezamenlijk

handelende

met de

penningmeester. ---- - - ---------------------------------------------------------------------------3.

Het bestuur kan

besluiten tot verlening van een volmacht aan één of meer

bestuurders, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen
van de volmacht te vertegenwoordigen. ---------------------- - - ----------------------------

Algemene vergadering ---------------------------------------------------------------------------------Artikel 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Jaarlijks wordt op een door het bestuur te bepalen plaats de gewone algemene
vergadering gehouden. ln deze algemene vergadering brengt het bestuur het
bestuursverslag uit en legt het onder overlegging van een balans en staat van baten
en lasten rekening en verantwoording af over het in het afgelopen jaar gevoerde
bestuur. ----------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Jaarlijks benoemt de algemene vergadering voor een periode van twee jaar één lid
van de kascommissie tot onderzoek van de rekening en verantwoording van het
bestuur. De commissie bestaat uit ten minste twee personen die geen deel uitmaken
van het bestuur. De commissie onderzoekt de kas en verdere bescheiden en brengt
aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Het bestuur is
verplicht de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden der
vereniging te geven . --------------------------------------------------------------------------------------

3.

Naast de jaarlijkse algemene vergadering worden algemene vergaderingen door het
bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, of ten minste drie
afdelingsbesturen of een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van
een tiende deel van het aantal stemmen in de algemene vergadering het bestuur
daarom verzoeken. Het bestuur is verplicht tot het bijeenroepen van deze vergadering
op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
Bijeenroeping tot de algemene vergadering vindt plaats door aankondiging in het
tijdschrift en op de website van de vereniging, of op andere schriftelijke dan wel
digitale wijze, op een termijn van ten minste vier weken, met vermelding van de door
het bestuur vastgestelde agenda. Bij de agenda worden ten minste eenmaal per jaar
toegevoegd de jaarrekening, het bestuursverslag, het (meerjaren)beleidsplan en de
begroting voor het komende verenigingsjaar. Het boekjaar is gelijk aan het
veren ig in gsjaar. ---------------------------------------------------------------------------------

4.

Andere agendapunten kunnen in de algemene vergadering in behandeling worden
genomen, indien deze door ten minste drie afdelingsbesturen of een zodanig aantal
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende deel van het aantal stemmen in
de algemene vergadering uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de algemene
vergadering schriftelijk aan het dagelijks bestuur zijn voorgelegd. Wijziging van de
agenda wordt ten minste een week voor aanvang van de vergadering algemeen
bekend gemaakt door vermelding op de website van de vereniging, of op andere
schriftelijk e dan wel digitale wijze. --------------------------------------------------------------------
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5.

Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden en degenen die daartoe door
het bestuur zijn uitgenodigd. Leden die rechtspersoon zijn, worden in de algemene
vergadering vertegenwoordigd door een persoon die rechtsgeldig bevoegd is om het
betreff ende I id te vertegenwoordigen. ---------------------------------------------------------------

6.

Alle leden hebben stemrecht. leder lid heeft één stem. Een lid kan door schriftelijke
machtiging een ander lid machtigen zijn stemrecht uit te oefenen. Een gevolmachtigd
lid is bevoegd tot het stemrecht van ten hoogste één ander lid. Het stemrecht kan niet
worden uitgeoefend door een elektronisch communicatiemiddel. ----------------------------

7.

De voorzitter heeft de leiding van de algemene vergadering en bepaalt de wijze
waarop de stemmingen worden gehouden. Bij afw ezigheid van de voorzitter wordt
deze door de vice-voorzitter vervangen en bij afwezigheid van laatstgenoemde door
één van de overige leden van het dagelijks bestuur. De secretaris is verantwoordelijk
voor het uitbrengen van het bestuursverslag en de leiding van de ledenadministratie,
alsook voor de vervaardiging en verstrekking van de notulen van de algemene
ledenvergaderingen. De penningmeester, belast met het voeren van de financiële
administratie, ontwerpt de in overleg met het dagelijks bestuur opgestelde begroting
en

stelt

het

financiële

verslag

op,

waarvoor

op

de

algemene

vergadering

verantwoording wordt afgelegd. De goedkeuring door de algemene vergadering van
het financiële verslag strekt het bestuur tot décharge ten aanzien van het gevoerde
financieel beleid. --------- - - - ------------------------------------------------------------------8.

Alle besluiten waaromtrent bij de wet of deze statuten geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van
stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. -----------------------------------------

9.

Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door of
onder toezicht van de secretaris. Deze notulen worden in de eerstvolgende algemene
vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de fungerend voorzitter en de
secretaris ondertekend. ---------------------------------------------------------------------------------

Comm iss i es --------------------- ------------------------ --------------------------------------------------Art ik e I 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het bestuur is bevoegd de voorbereiding of uitvoering van bepaalde werkzaamheden
van de vereniging op te dragen aan daartoe uit de leden benoemde commissies. ------

2.

Commissies voor bepaalde duur kunnen te allen tijde door het bestuur worden
ingesteld. Commissies voor onbepaalde tijd dan wel vaste commissies kunnen door
het bestuur worden ingesteld met goedkeuring van de algemene vergadering. ----------

3.

Tot de commissies bedoeld in het tweede lid, tweede volzin van dit artikel, wordt in
ieder geval gerekend de redactie van het tijdschrift van de vereniging. ---------------------

4.

De relatie tussen het bestuur en de redactie van het tijdschrift van de vereniging is
nader vastgelegd in een reglement. ------------------------------------------------------------------

Statutenwijziging --------------------------------------------------------------------------------Arti kei 13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden op voorstel van het bestuur, of op
voorstel van het bestuur op verzoek van leden volgens de procedure zoals bedoeld
onder artikel 11.3, door een besluit van de algemene vergadering waartoe werd
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opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden
voorgesteld. -----------------------------------------------------------------------------------------------2.

Het voorstel tot wijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen,
moet ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering aan de leden ter kennis
worden gebracht door tijdige publicatie in het tijdschrift en op de website van de
vereniging of op andere schriftelijke dan wel digitale wijze. ------------------------------------

3.

Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft een meerderheid van twee/derde van
de ter vergadering uitgebrachte stemmen. ------------- - - - -----------------------------

4.

De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. --------- - - ·- - - --------------------- - - -----------------------------------

5.

Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en
een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na wijziging luiden, te
deponeren ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden register. De
statuten worden na wijziging, onmiddellijk of zo snel als redelijkerw ijs mogelijk,
gepubliceerd als bijlage bij het verenigingsblad en op de website van de vereniging. --

6.

De door de algemene vergadering aangenomen statutenwijziging, alsmede andere
volgens de geldende procedure aangenomen reglementen, treden in de plaats van
alle vorige op die onderw erpen betrekking hebbende statuten en reglementen. ---------

Ontbinding -------------------- ------------------------------------------------------Arti kei 14 --------------·--- --- ----------------------- ----------------------------------1.

Een besluit tot ontbinding van de vereniging moet voldoen aan dezelfde vereisten als
een besluit tot wijziging van de statuten. ---------------------------------------------------

2.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens een besluit genomen tot vaststelling van de
bestemming van het batig saldo. Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend
uitgekeerd aan een op voorstel van het bestuur, of op voorstel van het bestuur op
verzoek van leden volgens de procedure als bedoeld in artikel 11.3, door de algemene
ledenvergadering aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met
een gelijksoortige doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of
nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling
heeft. --------------------------------------------------------------------------------------------

3.

De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij de algemene vergadering anderen
met de vereffening belast. ------------------------------------------------------------------------------

4.

Na vereffening blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk
van kracht. ln stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan de
naam worden toegevoegd: in liquidatie. -------------------------------------------------------------

Reglementen ------------------·-----------------------------------------------------------------Artikel 15 -----------------------------------------------------------------------------------------------1.

De algemene vergadering kan één of meer reglementen vaststellen, waarin
onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt
voorzien. ------------------------------·---------------------------------------------

2.

Een reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of met de
statuten van de vereniging. ---------------------------------------------------------------------
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Rechts keuze ------------------------------------------------------------------------------------------------------Arti kei 16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

De statuten en reglementen van de vereniging worden beheerst door het Nederlandse recht.
SI ot akte ---------------------------------------------------------------------------------------------------

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -------------

·---------------------

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte.
De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon
meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen
die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen 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
verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. ---------------------------- ------------w.g. de verschenen persoon en de notaris.
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