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SUSB/60017376

STATUTENWIJZIGING NEDERLANDSE VERENIGING VAN
BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS (BTG)

Op negen juli tweeduizend twintig verschijnt voor mij, mr. Siego Boslooper, kandidaat-notaris,
hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te
Amsterdam: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
mevrouw Karima Benkhalqui, geboren te Huizen op acht april negentienhonderd
negenenzeventig, met kantooradres: 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121.
Be verSChenen DeTSOOn erk[aart dat. ------------------------------------------------------------------------

de algemene ledenraadsvergadering van de Nederlandse Vereniging van
Bedrijfstelecommunicatie Grootgebruikers (BTG), een vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Driebergen en kantoorhoudende te 3447 GW
Woerden, Pelmolenlaan 10, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 40517284 (de "vereniging"), op dertig juni tweeduizend
twintig heeft besloten (i) de statuten van de vennootschap te wijzigen en (ii) de
versehenen persoon te machtigen deze akte te doen verlijden, hetgeen blijkt uit de
notulen van de algemene ledenraadsvergadering, die aan deze akte worden gehecht
aIs Bi j I age; -----------------------------------------------------------------------------------
de statuten van de vereniging zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging, verleden
op zevenentwintig oktober tweeduizend veertien voor mr. I.M. Duyverman, notaris te
Utrecht. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ter uitvoering van de (juridische) handelingen vermeid in het besluit tot statutenwijziging verklaart
de versehenen persoon, handelend als vermeid, de statuten van de vereniging bij deze te wijzigen
en ODnleIW VaSt te Stel[en a/s VO[dl.' ---------------------------------------------------------------------------
STATUTEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beg ripsbepal i ngen. ------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 1 -----------------------------------------------------------------------------------------
1. [n deze Statuten Wordt verstaan Onder; -------------------------------------------------------------

a. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in
artikel 2:393 BW danwel een organisatie waarin zodanige accountants
samenwerken; ------------------------------------------------------------------------------------

b. categorieën: de categorieën waarin de leden worden ingedeeld mede op grond
van het bepaalde in artikel 5 lid 1 en lid 2; ------------------------------------------------

c. ledenraad: het orgaan dat wordt gevormd door de afvaardigden van de leden,
daartoe aangewezen door de leden van de vereniging, -------------------------------
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d. bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de vereniging, ------------
e. bestuurder: een bestuurder van de vereniging; ----------------------------------
f. BW: Burgerlijk Wetboek; -----------------------------------------------------------------
g. directeur: de titulair directeur van de vereniging, niet zijnde bestuurder, belast

met de taken en bevoegdheden zoals bepaald door het bestuur; -------------------
h. leden: de gewone leden, de geassocieerde leden en de buitengewone leden;

tenzij uit de statuten anders blijkt of is aangegeven; ------------------------------------
i. ledenraadsleden: de (vertegenwoordigers van de) leden die zijn verkozen tot

degenen die optreden als afgevaardigden van de (overige) leden; -----------------
J. ledenraadvergadering. de bijeenkomst (vergadering) van de ledenraad; ---------
k. lidmaatschap: de hoedanigheid of het zijn van lid, inclusief alle rechten en

pl ichten daaraan verbonden; ------------------------------------------------------------------
1. 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, -----------

m. vereniging: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid waarvan de statuten
ZI[ OD0en0men [n dee aK[e. -----------------------------------------------------------------

2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip
of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of
\/f] [n en] [QeK@of] -------------------------------------------------------------------------------

3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het
mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. --

Artikel 2. Naarn en zetel. ---------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging van

Bedrijfstelecommun icatie Grootgebru i kers (BTG). ------------------------------------------
2. De vereniging heeft haar zetel te Woerden. --------------------------------------------------------
Artikel 3. Doel. ---------------------------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging heeft ten doel: het behartigen van de belangen van de leden van de

vereniging ten aanzien van de bedrijfstelecommunicatie/lCT-faciliteiten in de ruimste
zin van het woord, het uitwisselen van algemene kennis en ervaring, het bevorderen
van de onderlinge contacten en samenwerking tussen Nederlandse bedrijven en
instellingen, alsmede het stimuleren, bevorderen en overbrengen van onderzoek en
innovatie ten aanzien van bedrijfstelecommunicatie/lCT-faciliteiten in de ruimste zin van
het woord. Onder bedrijfstelecommunicatie/lCT-faciliteiten wordt verstaan: alle
communicatiesystemen/netwerken/lCT en de daaraan gerelateerde diensten, waardoor
of met behulp waarvan informatie tussen gebruikers of tussen groepen van gebruikers
wordt uitgewisseld, zowel nationaal als internationaal, en voorts al hetgeen met één of
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in
de ru imste zi n des woords. -----------------------------------------------------------------------------

2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door: ------------------------------------
a. het houden van vergaderingen, het organiseren van voordrachten, het uitgeven
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b.

van geschriften en het verstrekken van adviezen en inlichtingen; ------------------
het nauwlettend volgen van de ontwikkelingen op het gebied van
bedrijfstelecommunicatie/lCT-faciliteiten en het geven van voorlichting daarover
aan haar leden; ------------------------------------------------------------------------

C. he[ adVIS@fen Van haar [eden, ----------------------------------------------------------------
d. het in voorkomende gevallen naar buiten optreden als vertegenwoordiger en/of

belangenbehartiger van leden of de leden als geheel in contacten met bedrijven
en [[je[e [nS[an[[eS,' --------------------------------------------------------------------------

e. het voorbereiden en nemen van maatregelen, welke dienstig kunnen zijn aan de
gemeenschappelijke belangen van haar leden; -----------------------------------------

f. het bevorderen van normering en standaardisering van ------------------------------
bedrijfstelecommunicatie/ICT-voorzieningen, alsmede de realisatie van ----------
certificering en keurmerken in dit verband; ------------------------------------------------

g. het vertegenwoordigd zijn in of bij organen die van belang zijn bij
bedrijfstelecommunicatie/lCT-ontwikkelingen en/of toepassingen; -----------------

h. het bevorderen van de ontwikkeling, inrichting en instandhouding van (innovaties
in) bedrijfstelecommunicatie/lCT-voorzieningen in ruime zin, alsmede het
bevorderen van strategische en deskundige samenwerkingsverbanden tussen
leden, de vereniging, bedrijven en/of officiële instanties in dat verband,
hoofdzakelijk ter wegneming van marktimperfecties in het kader van 
bedrijfstelecommunicatie/[CT-voorzieningen; --------------------------------------------

i. het waar noodzakelijk organiseren van opleidingen en/of coördineren van
opleidingen via opleidingsinstituten, alsmede de accreditering van door
opleidingsinstituten aangeboden curricula en de realisatie van certificering en
keurmerken voor opleidingen in het kader van bedrijfstelecommunicatie/lCT-
voorzieningen; ---------------------------------------------------------------------

j. het samenstellen van een bibliotheek en deze toegankelijk maken voor de leden;
k. het bieden van een platform voor de leden en de daarin werkzame personen voor

onderlinge uitwisseling van Kennis en informatie; ---------------------------------------

1. het bevorderen van het kennispotentieel en de innovatiekracht van de leden; --
m. het oprichten en beheren van een of meer rechtspersonen tot uitvoering van

[aKe? Van de Ve[enGl], -----------------------------------------------------------------------
en voorts door het aanwenden van alle andere wettige middelen welke voor het
bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht. -------------------------------

3. De vereniging be0Ogt niet het maken van winst. -------------------------------------------------
Artikel 4. Organisatie. ------------------------------------------------------------------------------------------
1. De verengin] Kent als Organen; ------------. ·--------------------------------------------------

a. de ledenraad; en ----------------------------------------------------------------------------------
b . het bestuur. -------------------------------------------------------------------------------------------------
2. De vereniging kan oak overlegtafels en/of commissies instellen. -----------------------------
3. Het bestuur kan besluiten tot het aanstellen van één of meerdere titulaire (adjunct-)
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directeuren. Een titulair directeur is een natuurlijk persoon en heeft een
arbeidsrechtelijke relatie met de vereniging. -------------------------------------------------------

4. Een titulair directeur handelt namens het bestuur. De verdeling van de voorbereiding en
uitvoering van taken en bevoegdheden van het bestuur en de titulaire directie, het
besluitvormingsproces en de werkwijze kunnen worden vastgelegd in een reglement. 

Artikel 5. Led en. --------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging kent: ---------------------------------------------------------------------------------------

a. gewone leden; ----------------------------------------------------------------------------
b. geassocieerde Ieden; en -----------------------------------------------------------------
c. bu itengewone leden. -------------------------------------------------------------------
Gewone leden oefenen alle rechten uit welke de wet en deze statuten aan leden van
de vereniging toekent. Geassocieerde leden en buitengewone leden hebben enkel die
rechten welke hen in deze statuten worden toegekend. ----------------------------------------

2. Gewone leden als genoemd onder lid 1 sub a. van dit artikel worden onderscheiden in:
a. gewone leden Grootbedrijf, zijnde publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen

die beschikken over bedrijfstelecommunicatie- en ICT-faciliteiten en wier
jaarlijkse uitgaven aan telecommunicatie en ICT ten minste een in het
huishoudelijk reglement op te nemen percentage van de bedrijfsomzet en/of een
bepaald bedrag belopen, alsmede een minimum aantal werknemers in dienst
heeft; ----------------------------------------------------------------------------

b. gewone leden Middenbedrijf, zijnde publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen,
niet zijnde gewone leden Grootbedrijf, die beschikken over
bedrijfstelecommunicatie en ICT-faciliteiten en wier jaarlijkse uitgaven aan
telecommunicatie en ICT een in het huishoudelijk reglement op te nemen
percentage van de bedrijfsomzet en/of bepaald bedrag belopen, alsmede een
minimum aantal werknemers in dienst heeft. ----------------------------------------------

3. De criteria voor een gewoon lid Grootbedrijf en een gewoon lid Middenbedrijf worden
vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Deze criteria worden publiekelijk bekend
gemaakt via de website van de vereniging en/of enig ander communicatiemiddel. -----

4. Van het gewone lidmaatschap als genoemd in lid 2 van dit artikel zijn uitgesloten binnen
of buiten Nederland gevestigde, nationaal of internationaal opererende rechts- en/of
natuurlijke personen tot wier kernactiviteiten telecommunicatie en/of ICT
dienstverlening op commerciële basis behoort. -------------------------------------------

5. Geassocieerde leden kunnen slechts zijn binnen of buiten Nederland gevestigde
nationaal of internationaal opererende publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen die
niet voldoen aan de voorwaarden gesteld aan gewone leden als genoemd onder lid 2
van dit artikel, maar tot wier kernactiviteiten telecommunicatie- en/of ICT- of daaraan
gelieerde commerciële dienstverlening behoren. Het geassocieerd lidmaatschap staat
onder meer open voor organisaties werkzaam op het gebied van telecommunicatie
en/of ICT, zoals advies- en consultancyorganisaties, evenementenorganisaties,
marketi ngorganisaties. ----------------------------------------------------------------------------------
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Buitengewone leden zijn publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen of natuurlijke
personen, die niet voldoen aan de voorwaarden voor gewone en geassocieerde leden,
als genoemd in de leden 2 en 5 van dit artikel, maar die met of zonder winstoogmerk
(bedrijfs)activiteiten verrichten welke in het verlengde liggen of in het belang zijn van de
vererngrng en haar leden. Buitengewone leden kunnen onder meer zijn
overheidsinstanties, brancheverenigingen of opiniebepalers op het gebied van
bedrijfstelecommunicatie. ----------------------------------------------------------------

7. Het verzoek tot toelating als lid geschiedt schriftelijk aan het bestuur op basis van de in
het huishoudelijk reglement van de vereniging voorgeschreven wijze. Het bestuur
beslist omtrent de toelating van leden. Nadere regels omtrent de toelating van leden
worden bij huishoudelijk reglement vastgesteld. --------

8. Bij niet-toelating als lid kan de betrokkene bij de ledenraad tegen de beslissing tot niet
toelating in beroep kamen. De ledenraad kan alsnog tot toelating besluiten. --------------

9. Het bestuur houdt in de administratie een overzicht bij, waarin in ieder geval de namen
en (e-mail}adressen van de (contactpersonen/vertegenwoordigers van de) leden zijn
opgenomen, alsmede de vermelding tot welke categorie van de leden zij behoren. De
leden zijn verplicht de hiervoor bedoelde gegevens, alsmede wijzigingen daarin,
schriftelijk aan het bestuur op te geven. -----------------------------------------------

10. Het bestuur is gerechtigd te toetsen of een lid nag aan de voor hem geldende criteria
van het lidmaatschap voldoet en op basis van de uitkomst de ledenraad voor te stellen
een lid in een andere ledencategorie in te delen. Op verzoek van het bestuur dient het
lid in het kader van de toetsing alle gevraagde informatie te verschaffen. -----------------

11. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar. Het lidmaatschap kan slechts als gevolg van
een juridische fusie of juridische splitsing overgaan op de verkrijgende rechtspersoon.

12. Op voorstel van het bestuur en voor zover het aansluit bij de doelstelling van de
vereniging kan de ledenraadsvergadering besluiten het lidmaatschap oak open te
stellen voor andere (rechts)personen die niet ten volle voldoen aan de vereisten voor
het lidmaatschap van de vereniging. -------------------------------------------------
Oak kan op voorstel van het bestuur de ledenraad toestaan dat een gegadigde die wel
voldoet aan de in dit artikel vermelde voorwaarden, niet tot het lidmaatschap wordt
toegelaten. -------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 6. Leden; einde van het lidmaatschap en schorsing. --------------------------------------
1. Het I idmaatschap eindigt: -------------------------------------------------------------------

a. door opzegging door een lid; ------------------------------------------------------------------
b. indien van toepassing: door overlijden van een lid; --------------------------------------

6.

C. door opzegging door de vereniging; en ------------------------------------------
d. door ontzetting. -----------------------------------------------------------------------------------

2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts schriftelijk geschieden aan
het bestuur van de vereniging, met inachtneming van een opzegtermijn van drie
maanden tegen het einde van een kalenderjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke
kennisgeving welke uiterlijk drie maanden voor het einde van het verenigingsjaar in het
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bezit van het bestuur moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen
schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar, tenzij het bestuur
anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
Iaten voortduren . -----------------------------------------------------------------------------------

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts schriftelijk met opgave
van de reden(en) geschieden door het bestuur aan het betreffende lid, met
inachtneming van een opzegtermijn van vier weken tegen het einde van een
kalenderjaar. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging is slechts mogelijk
indien: ----------------------------------------------------------------------------------------
a. het lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, niet volledig aan

zijn (geldelijke) verplichtingen jegens de vereniging heeft VOldaan, ----------------

b. het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door
deze statuten aan het lidmaatschap worden gesteld, al dan niet beschreven in
he[ /QQ[]aQnde Qr[[Ke]. -------------------------------------------------------------------------

4. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan plaatsvinden met onmiddellijke
ingang, indien redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren en - indien van toepassing - wanneer een lid wordt
ontbonden. -------------------- ---------------------------------------------------

5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid
de vereniging Op onredelijke wijze benadeelt. ----------------------------------------------------

Ontzetting geschiedt door het bestuur. Het bestuur stelt het lid zo spoedig mogelijk
schriftelijk van het besluit in kennis, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is
bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit in beroep
te gaan bij de ledenraad. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het
lid geschorst, doch dient het lid voor het overige te voldoen aan alle verplichtingen
voortvloeiend uit deze statuten, reglementen, besluiten van de vereniging en/of
overeenkomsten met de vereniging, tenzij schriftelijk door het bestuur anders wordt
bepaald. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
De ledenraad kan het besluit met betrekking tot ontzetting slechts teniet doen met steun
door ten minste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. -----------------

6. Het bestuur kan een lid, dat handelt of nalaat in strijd met deze statuten, reglementen
of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt,
schorsen. Indien een lid is geschorst, dient de ledenraad binnen vier maanden na
ingang van de schorsing te besluiten tot ontzetting van het lid dan wel tot opheffing of
handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin
vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal
worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor
vier maanden, ingaande op de dag waarop de ledenraad het besluit tot handhaving
heeft genomen. -------------------------------------------------------------------------
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Een geschorst lid heeft toegang tot de ledenraadsvergadering waarin het besluit tot
schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren. ----------------
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap
verbanden rechten niet worden uitgeoefend, terwijl de lidmaatschapsverplichtingen
blijven bestaan. ------------------------------------------------------------------------------------

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse
bijdrage (contributie) voor dat boekjaar voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij
het bestuur anders bes I u it. -----------------------------------------------------------------------------

8. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen, binnen één maand
nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt, ofwel zijn verplichtingen ten -

opzichte van de vereniging zijn verzwaard, bekend is geworden of medegedeeld. Het
besluit is alsdan niet op hem van toepassing. -----------------------------------------------------

Artikel 7. Leden; verpl ichti ngen. ----------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging kan ten behoeve van haar leden rechten bedingen en ten laste van hen

verplichtingen aangaan die bij het doel en de aard van de vereniging DaSSen. ----------

2. De leden hebben in ieder geval de verplichting zieh te houden aan de bepalingen van
deze statuten, reglementen en richtlijnen van de vereniging, als oak aan besluiten die
op grand van deze statuten, reglementen en richtlijnen zijn en worden genomen. -----

3. Jaarlijks stelt de ledenraad tijdens haar vergadering, te houden uiterlijk zes maanden
na afloop van het boekjaar, de contributie voor het volgende boekjaar vast. De
contributie voor gewone leden, geassocieerde leden en buitengewone leden kan op
verschillende bedragen worden vastgesteld. ------------------------------------------------------

4. Nieuwe leden betalen in het jaar van aanmelding de contributie naar rata van het aantal
maanden dat men lid is, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand
wordt gerekend. -------------------------------------------------------------------------------------------

5. Indien de kosten van de vereniging in enig jaar niet uit de contributies bestreden kunnen
worden, legt het bestuur aan de ledenraad een voorstel voor om in de ontbrekende
middelen te voorzien. ------------------------------------------------------------------------------------

6. Het bestuur kan bepalen dat voor deelname aan bijzondere activiteiten een extra
financiële bijdrage verschuldigd is ter dekking van de aan die activiteit verbanden
kosten. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 8. Rechten en verplichtingen van geassocieerde leden en buitengewone leden.
1. Geassocieerde leden en buitengewone leden hebben geen andere rechten en plichten

dan die hun bij of krachtens de statuten of het huishoudelijk reglement zijn toegekend
en opgelegd. Geassocieerde leden en buitengewone leden hebben geen stemrecht in
de Iedenraad . ----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Voor zover in deze statuten niet anders bepaald, stelt de ledenraad bij reglement vast
welke rechten aan het geassocieerd lidmaatschap kunnen worden ontleend. Daarbij
kan worden bepaald welke diensten tegen betaling aan geassocieerde en
buitengewone leden ter beschikking worden gesteld. ----------------------------------

3. Buitengewone leden hebben het recht om één persoon uit hun midden de door de

0 -'tP
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vereniging georganiseerde themadagen en andere manifestaties/activiteiten te laten
bijwonen, tenzij het bestuur van de vereniging en/of - ingeval van een activiteit van een
werkgroep - de voorzitter van een betrokken werkgroep in een specifiek geval anders
beslist. De voorzitter van de vereniging en/of de voorzitter van een betrokken werkgroep
zullen een buitengewoon lid in ieder geval uitsluiten van deelname aan een themadag
of manifestatie/activiteit bij de geringste aanleiding tot het vermoeden van een
belangenconflict van Welke aard dan 0OK. ---------------------------------------------------------

4. Een geassocieerd en buitengewoon lid kunnen hun lidmaatschap met onmiddellijke
ingang opzeggen binnen één maand nadat een besluit waarbij hun rechten zijn beperkt
of hun verplichtingen zijn verzwaard, hen bekend is geworden of medegedeeld; het
besluit is alsdan niet op hen van toepassing, met dien verstande dat de jaarlijkse
bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd blijft. ------------------------------------------------

Artikel 9. Bestuur; samenstelling en benoeming. --------------------------------------------------
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een door de ledenraad op voordracht van het

bestuur te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen.
2. Tot bestuurders kunnen slechts worden benoemd personen die bestuurder zijn bij een

gewoon lid dan wel in dienstbetrekking zijn bij een gewoon lid. De ledenraad kan
evenwel in het belang van de vereniging afwijken van het in de vorige zin bepaalde en
besluiten tot benoeming van een persoon met een andere achtergrond of uit een andere
categorie leden. Ook niet-leden kunnen tot bestuurder worden benoemd, met
inachtnemin] van het VOrenStaande. ----------------- ----------------------------------------------

3. De bestuurders worden door de ledenraad benoemd, geschorst en ontslagen.
Benoeming van bestuurders geschiedt op niet bindende voordracht van het bestuur. De
voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de ledenraad medegedeeld. -

4. Tot zeven dagen voor de ledenraad kunnen andere kandidaten worden gesteld op
voordracht van ten minste vier gewone leden. Voordrachten die daarna worden
ontvangen, worden voor de betreffende benoeming niet meer in aanmerking genomen.

5. Indien er meer dan één voordracht is als gevolg van het bepaalde in lid 3 en lid 4,
geschiedt de benoeming uit die voordrachten. ---------------------------------------------------

6. Behoudens het bepaalde in de tweede zin van dit lid, worden bestuurders benoemd
voor maximaal drie jaren en kunnen eenmalig worden herbenoemd. Herbenoeming is
geen automatisme. De ledenraad kan bij besluit afwijken van het voorgaande en
besluiten dat een bestuurder voor een derde bestuurstermijn van maximaal drie jaren
kan worden benoemd. ---------------------------------------------------------------------------

7. De voorzitter van het bestuur wordt in functie benoemd. Het bestuur kan vervolgens uit
zijn midden een secretaris en een penningmeester kiezen. De functies van secretaris
en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. Onverminderd de
collectieve verantwoordelijkheid kan het bestuur besluiten tot onderlinge verdeling van
taken. ------------------------------------------------------------------------------------------

8. In vacatures in het bestuur wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures
behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk
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doch uiterlijk binnen zes maanden na het ontstaan van de vacature een
ledenraadsvergadering bijeen te roepen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan
de orde komt. ---------------------------------------------------------------------------------------

9. Bestuurders kunnen een beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Het voorstel
tot beloning maakt onderdeel uit van de begroting voor het volgende boekjaar. De
bestuurders hebben in ieder geval recht op een vergoeding voor de in redelijkheid
gemaakte kosten. -----------------------------------------------------------------------------------------

10. Periodiek evalueert het bestuur het functioneren van het bestuur en de bestuurders, -
evena/s hun onderlinge functioneren. --------------------------------------------------------------

Artikel 10. Bestuur; schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis. ------------------------
1. De ledenraad kan onder opgave van redenen met een meerderheid van ten minste twee

derde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten een bestuurder te schorsen of te
onts I aan : ----------------------------------------------------------------------------------------------------
a. indien hij niet naar behoren functioneert; --------------------------------------------------

b. in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van
de Veren]in] Worden eSChaad. --------------------------- ---------------------------------

2. Indien een bestuurder is geschorst, dient de ledenraad binnen drie maanden na ingang
van de schorsing te besluiten tot ontslag van de bestuurder dan wel tot opheffing of
handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin
vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal
worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor
drie maanden, ingaande op de dag waarop de ledenraad het besluit tot handhaving
heeft genomen. ------------------------------------------------------------------------

4. De bestuurder ten aanzien van wie wordt beraadslaagd over ontslag, schorsing en/of
verlenging daarvan, wordt in de gelegenheid gesteld zieh in de betreffende
ledenraadsvergadering waarin zijn ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan aan de
orde komt te verantwoorden. Daarbij kan hij zieh doen bijstaan door een raadsman. --

• Een bestuurder defungeert VOr[S.' ------------------------------------------------------------------
a. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;
b. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; ----------------------------------------------------

C. door zijn ontslag door de rechtbank; ------------ --------------------------------------------
d. indien van toepassing: door het niet langer voldoen aan de in artikel 9 lid 2, eerste

/O[in omschreven Kali[ej[se[S, -------------------------------------------------------------

e. door zijn overi ijden; ------------------------------------------------------------------------------
f. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn

eVen[ue[e [e[Den0em[n]. ---------------------------------------------------------------------
6. lngeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, berust het bestuur

tijdelijk bij de overblijvende bestuurders. ---------------------------------------------------
lngeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder berust -
het bestuur tijdelijk bij één of meer door de ledenraad - al dan niet uit zijn midden - ---
aan te wijzen personen. De ledenraad is bij ontstentenis of belet van alle bestuurders
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verplicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien. --------------------------------------
Artikel 11. Bestuur; taken en bevoegdheden. ----------------------------------------------------------
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, behoudens beperkingen

volgens de wet en deze statuten. ---------------------------------------------------------------------
2. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zieh naar het doel en

het belang van de vereniging. -------------------------------------------------------------------------
3. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van

boedeI beschrijving . ---------------------------------------------------------------------------------------
Art i ke I 12. Bestuur; vergadering en besluitvorming -------------------------------------------------
1. Het bestuur vergadert ten minste vier keer per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter

dan wel twee of meer bestuurders dit wenselijk acht(en). --------------------------------------
2. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan iedere bestuurder in

opdracht van degene(n) die het houden van de vergadering heeft of hebben verlangd
verzonden. --------------------------------------------------------------------------------------------------
De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de
vergadering te behandelen onderwerpen. -------------------------------------------------

3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en
die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling
van de voorzitter van het bestuur, kan de termijn van oproeping worden verkort. -------

4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of
afwezigheid door de vicevoorzitter of een bestuurder die dan ad hoc door de
vergadering en alleen voor die vergadering wordt benoemd. ----------------------------------

5. Een bestuurder kan zieh ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde andere
bestuurder doen vertegenwoordigen. --------------------------------------------------

6. De notulen van een vergadering worden vastgesteld. ------------------------------------
7. In de vergadering heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. Voor

zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van
het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Indien de stemmen staken omtrent een voorstel, dan wordt het voorstel op de agenda
van de eerstvolgende bestuursvergadering geplaatst. Indien op deze vergadering
opnieuw de stemmen staken omtrent dat voorstel, wordt het voorstel voorgelegd aan
de ledenraad. -------------------------------------------------------------------------------------

8. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuurders met
inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle
bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften
betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten
worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -------------------------------------------------

9. Het bestuur behoeft goedkeuring van de ledenraad voor de volgende bestuursbesluiten:
a. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden,

waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de
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vereniging verleend krediet dat door de ledenraad is goedgekeurd; ---------------
duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere
onderneming en het verbreken of aanmerkelijk wijzigen van zodanige
samenwerking ; ------------------------------------------------------------------------------------

c. het rechtstreeks of middellijk deelnemen in een andere rechtspersoon of
vennootsehap en het aanbrengen van een wijziging in of het afstoten van
zodanige deeInem ing; ---------------------------------------------------------------------------

d. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van
dochtermaatschappijen, groepsmaatsehappijen en deelnemingen van de
vereniging, zomede het op andere wijze rechtstreeks of middellijk uitoefenen van
zeggenschap daarover, in welke mate of vorm oak; -------------------------------------

e. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zieh als barg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zieh voor een derde sterk maakt of zieh tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; --------------------------

f. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures,
doch met uitzondering van incassoprocedures of het nemen van
rechtsmaatregelen die van conservatoire aard zijn en/of geen uitstel kunnen
Iijden; ------------------------------------------------------------------------------------------------

g. het aangaan van rechtshandelingen (zowel uitgaven, als investeringen en
desinvesteringen) boven een bedrag, gelijk aan de helft van de vastgestelde
begroting van dat boekjaar, of waardoor de vereniging voor langer dan één jaar
wordt verbanden waarbij met elkaar samenhangende handelingen als één
handeling worden beschouwd; de ledenraad is steeds bevoegd dat bedrag te
wijzigen. ---------------------------------------------------------------------------------------------

1 O. 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 de betreffende bestuurder steeds alle
andere aan die vergadering deelnemende bestuurders kan verstaan en door die andere
DD€S[UUTderS WOrd[ Ve[S[2an. --------------------------------------------------------- -----------------

11. Besluiten van het bestuur kunnen oak buiten vergadering tot stand kamen, mits dit
schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zieh voor het desbetreffende voorstel
uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. -----------------------

12. 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 daaraan verbanden organisatie. Het niet deelnemen aan de
beraadslaging en het niet uitbrengen van een stem als direct gevolg van het bepaalde
in de voorgaande volzin, betekent dat die niet-deelneming en niet-uitbrenging van een
stem niet mee wordt geteld ter bepaling of enig in deze statuten opgenomen
quorumvereiste voor beraadslaging en/of besluitvorming is behaald en tast de
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rechtsgeldigheid van besluiten derhalve niet aan. -----------------------------------------
13. Wanneer als gevolg van het bepaalde in het vorige lid geen bestuursbesluit kan worden

genomen, wordt het besluit genomen door de ledenraad. ------------------------
14. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur, alsmede de

eventuele onderlinge verdeling van taken, kan bij reglement geschieden dat dan wordt
vastgesteld door het bestuur. -------------------------------------------------------------------------

Artikel 13. Bestuu r; vertegenwoord ig ing. ---------------------------------------------------------------
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet en deze statuten niet

anders voortvloeit. ---------------------------------------------------------------------
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid kamt mede toe aan twee gezamenlijk handelende

bestuurders . ----------------------------------------------------------------------------------------
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn

taak te doen uitvoeren door commissies en werkgroepen die door het bestuur worden
ingesteld. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 14. Led en raad. ------------------------------------------------------------------------------------------
1. De algemene vergadering van de vereniging bestaat uit afgevaardigde leden

("ledenraadsleden") gekozen overeenkomstig het in dit artikel bepaalde. Zij draagt de
naam: "ledenraad". AIie bevoegdheden ten aanzien van de vereniging die niet wettelijk
of bij deze statuten aan het bestuur zijn verleend komen toe aan de ledenraad. --------

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

3. Door de gewone leden worden uit hun midden ten minste vijf en ten hoogste negen
ledenraadsleden gekozen. Deze leden hebben allen één stem in de ledenraad. De
gewone leden benoemen daarnaast tevens één vertegenwoordiger uit de
geassocieerde leden, die als toehoorder deel kan nemen aan de bijeenkomsten van de
ledenraad en aan wie geen stemrecht toekomt (de "toehoorder"). De ledenraad en het
bestuur besluiten tezamen binnen de grenzen als opgenomen in de eerste zin van dit
lid, uit hoeveel ledenraadsleden de ledenraad bestaat/zal bestaan. Indien de ledenraad
en het bestuur niet tot een gezamenlijk besluit kamen over de hoeveelheid
ledenraadsleden, heeft het bestuur de doorslaggevende stem. ------------------------------

4. Een ledenraadslid of een toehoorder defungeert: ------------------------------------------------
(a) door zijn vrijwillig aftreden; -------------------------------------------------------------
(b) door het verstrijken van de periode waarvoor hij is verkozen; -------------------------
(c) door zijn ontslag aan hem verleend door de ledenraad; een besluit van de

ledenraad tot ontslag van een ledenraadslid of toehoorder kan slechts worden
genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte
stemmen. Van een besluit tot ontslag van een ledenraadslid of toehoorder staat
de betrokkene binnen één maand na de dag van ontvangst van de kennisgeving
van het besluit beroep bij het bestuur open. Het bestuur kan besluiten het
betreffende besluit van de ledenraad tot ontslag van het ledenraadslid of de
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toehoorder ongedaan te maken. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is de betrokkene geschorst, met dien verstande dat de betrokkene het
recht heeft zieh in de vergadering van het bestuur waarin het bedoelde beroep
WOrd[ Dehandeld, [e Ve[We[en, ---------------------------------------------------------------

(e) doordat hij geen lid meer is van de vereniging in het geval van een ledenraadslid
of doordat hij geen geassocieerd lid meer is van de vereniging in het geval van
een toehoorder; ---------------------------------------------------------------------------

(f) door zijn faillissement, zijn surseance van betaling of het op hem van toepassing
verklaren van de schuldsanering natuurlijke personen; ---------------------------------

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

(h) door zijn overi ijden. ------------------------------------------------------------------------------
5. In geval van vacatures behoudt de ledenraad haar bevoegdheden. De gewone leden

nemen bij (een) vacature(s) onverwijld maatregelen tot aanvulling van het ledental van
de ledenraad. ---------------------------------------------------------------------------------------

6. Het bestuur zal uit de ledenraad een voorzitter en een secretaris aanwijzen ten behoeve
van de ledenraad. Indien en voor zover het bestuur niet binnen twee weken na het
ontstaan van de vacature van de voorzitter/secretaris van de ledenraad één van de
leden van de ledenraad heeft benoemd tot voorzitter/secretaris, is de ledenraad vrij één
van de leden van de ledenraad te benoemen tot voorzitter/secretaris. ---------------------

7. De ledenraadsleden en de toehoorder worden gekozen voor een periode van maximaal
drie jaar en kunnen, na een nieuwe kandidaatstelling en toetsing door de
verkiezingscommissie (mogelijk) aansluitend worden herkozen voor één periode van
maximaal drie jaar. ----------------------------------------------------------------------------

8. De verkiezingscommissie bestaat uit de voorzitter van de ledenraad, de voorzitter van
het bestuur en (één van) de titulair directeur(en) van de vereniging. ------------------------

9. Ledenraadsleden en de toehoorder ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk
noch onmiddellijk. Zij hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten en
vacatiegeld. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader
toegel icht. --------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 15. Verkiezingen ledenraadsleden. ------------------------------------------------------
1. Vertegenwoordigers van gewone leden, welke gewone leden ten minste één jaar lid zijn

van de vereniging en die niet geschorst zijn als lid, kunnen zieh kandidaat stellen voor
een vacature van lid van de ledenraad, mits de betreffende vertegenwoordiger(s) die
bevoegd is/zijn het betreffende lid rechtsgeldig te vertegenwoordigen de afgelopen twee
jaren geen deel heeft/hebben uitgemaakt van het bestuur van de vereniging.
(Vertegenwoordigers van) geassocieerde leden en buitengewone leden kunnen zieh
niet kandidaat stellen als lid van de ledenraad. --------------------------------------------

2. Voorafgaand aan iedere verkiezing stelt de ledenraad het totaal aantal te vervullen
vacatures vast met inachtneming van het conform het bepaalde in artikel 14 lid 3
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VaS(gestelde aantal leden van de ledenraad. -------------------------------------------------
3. De verkiezingscommissie roept de gewone leden op tot kandidaatstelling door plaatsing

van een oproep op de officiële website van de vereniging en/of enig ander
communicatiemiddel en/of door verzending van een uitnodiging, een en ander te
bepalen door de verkiezingscommissie, binnen een door de verkiezingscommissie te
bepalen termijn van ten hoogste één maand na die oproep. Kandidaatstellingen die na
de termijn ontvangen Zijn, tellen niet mee. --------------------------------------------------------

4. Gewone leden kunnen zieh voor één vacature voor lid van de ledenraad kandidaat
stellen met in achtneming van het in lid 1 van dit artikel bepaalde. Kandidaatstelling
geschiedt door middel van een schriftelijk verzonden bericht aan de
verkiezingscommissie, met inachtneming van de daaraan in het huishoudelijk
Te]lemen[ geStelde VOOTWaarden. -------------------------------------------------------------------

5. De verkiezingscommissie beoordeelt of de kandidaat voldoet om op de lijst met
verkiesbare personen te worden geplaatst. Personen die niet op de lijst met verkiesbare
personen terechtkomen, omdat zij niet voldoen aan het gestelde in lid 1, krijgen hierover
bericht. -------------------------------------------------------------------------------------------

6. De verkiezingscommissie brengt de namen van de kandidaten ter kennis van de leden
door plaatsing van lijst(en) met verkiesbare personen op de website van de vereniging
en/of enig ander Communicatiemiddel. ----------------------------- --------------------------------

7. Er kan schriftelijk worden deelgenomen aan de verkiezing van ledenraadsleden, een en
ander te bepalen door de verkiezingscommissie, in overleg met de ledenraad. Voor
deelname aan de verkiezing middels een elektronisch communicatiemiddel is vereist
dat een lid (i) kan worden geïdentificeerd en (ii) zijn stemrecht kan uitoefenen. ---------

8. leder gewoon lid heeft het recht om inzake de verkiezing van ledenraadsleden per
vacature één stem uit te brengen. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. ------------

9. Door de kandidaten op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht, zullen de vacatures
worden gevuld. Indien bij een verkiezing van ledenraadsleden de stemmen staken,
beslist de ledenraad wie van de betrokken kandidaten is gekozen. De uitkomst van de
verkiezingen wordt aan de !eden gecommuniceerd door vermelding op de website van
de vereniging en/of enig ander communicatiemiddel. -------------------------------------------

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

11. In geval van een tussentijdse vacature wordt de verkiezingsprocedure conform dit
artikel opgestart. ------------------------------------------------------------------------------------------

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

Artikel 16. Verkiezingen toehoorder ledenraad ------------------------------------------------------
1. Vertegenwoordigers van geassocieerde leden, welke geassocieerde leden ten minste

één jaar lid zijn van de vereniging en die niet geschorst zijn als lid, kunnen zieh
kandidaat stellen voor een vacature van toehoorder, mits de betreffende
vertegenwoordiger(s) die bevoegd is/zijn het betreffende lid rechtsgeldig te
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vertegenwoordigen de afgelopen twee jaren geen deel heeft/hebben uitgemaakt van
he[ DeS[UUT Van de Veren[QI]. -----------------------------------------------------------------------

2. De verkiezingscommissie roept de geassocieerde leden op tot kandidaatstelling door
plaatsing van een oproep op de officiële website van de vereniging en/of enig ander
communicatiemiddel en/of door verzending van een uitnodiging, een en ander te
bepalen door de verkiezingscommissie, binnen een door de verkiezingscommissie te
bepalen termijn van ten hoogste één maand na die oproep. Kandidaatstellingen die na
de termijn ontvangen Zijn, tellen niet mee. --------------------------------------------------------

3. Geassocieerde leden kunnen zieh voor één vacature tot toehoorder kandidaat stellen
met in achtneming van het in lid 1 van dit artikel bepaalde. Kandidaatstelling geschiedt
door middel van een schriftelijk verzonden bericht aan de verkiezingscommissie, met
inachtneming van de daaraan in het huishoudelijk reglement gestelde voorwaarden. -

4. De verkiezingscommissie beoordeelt of de kandidaat voldoet om op de lijst met
verkiesbare personen te worden geplaatst. Personen die niet op de lijst met verkiesbare
personen terechtkomen, omdat zij niet voldoen aan het gestelde in lid 1, krijgen hierover
bericht. -------------------------------------------------------·-----------------------------------------

5. De verkiezingscommissie brengt de namen van de kandidaten ter kennis van de leden
door plaatsing van lijst(en) met verkiesbare personen op de website van de vereniging
en/of enig ander communicatiemiddel. ------------------------ -------------------------------------

6. Er kan schriftelijk worden deelgenomen aan de verkiezing van toehoorder, een en ander
te bepalen door de verkiezingscommissie, in overleg met de ledenraad. Voor deelname
aan de verkiezing middels een elektronisch communicatiemiddel is vereist dat een lid
(i) kan worden geïdentificeerd en (ii) zijn stemrecht kan uitoefenen. -------------------------

7. leder gewoon lid heeft het recht om inzake de verkiezing van toehoorder per vacature
één stem uit te brengen. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. -------------------------

8. Door de kandidaat op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht, zal de vacature worden
gevuld. Indien bij een verkiezing van toehoorder de stemmen staken, beslist de
ledenraad wie van de betrokken kandidaten is gekozen. De uitkomst van de
verkiezingen wordt aan de !eden gecommuniceerd door vermelding op de website van
de vereniging en/of enig ander communicatiemiddel. ------------------------------------------

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

10. In geval van een tussentijdse vacature wordt deze opgevuld door de kandidaat op wie
bij de laatstgehouden reguliere verkiezingen de meeste stemmen zijn uitgebracht en
n0] Deschikbaaf IS VOOr de VaCa[Ure. ---------------------------------------------------------------

11. Indien bij de vervulling van een vacature twee of meer kandidaten zijn op wie bij de
laatstgehouden reguliere verkiezingen een gelijk aantal stemmen werd uitgebracht,
beslist de ledenraad wie van de betrokken kandidaten in deze tussentijdse vacature
wordt gekozen. --------------------------------------------------------------------------------------------

12. Nadere regels omtrent de verkiezingen van toehoorder en defungeringsgronden voor
de toehoorder worden in het huishoudelijk reglement uitgewerkt en vastgelegd.
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---.-............

Artikel 17. Ledenraadsvergaderingen; bijeenroepen ledenraadsvergadering. -------------

1. Jaarlijks wordt ten minste één ledenraadsvergadering gehouden binnen zes maanden
na het einde van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn conform het
bepaalde in artikel 20 lid 3. -----------------------------------------------------------------------------

2. Ledenraadsvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het
bestuur dit wenselijk oordeelt of daartoe volgens de wet of deze statuten verplicht is. 

3. De ledenraad fungeert als klankbord van het verenigingsbestuur bij de vorming van het
beleid. De ledenraad kan het verenigingsbestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

4. Aan de ledenraad wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over de algemene
gang van zaken binnen de vereniging, een en ander met het oog op de belangen van
de vereniging en de direct bij de vereniging betrokken belanghebbenden. ---------------

5. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal ledenraadsleden als bevoegd
is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van het aantal stemmen in de
ledenraadsvergaderingen, is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een
ledenraadsvergadering, te houden binnen veertien dagen na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot het bijeenroepen van de ledenraadsvergadering overgaan op de
wijze als in lid 4 bepaald. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders
belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. -----------

6. Het bijeenroepen van de ledenraadsvergadering geschiedt door schriftelijke
mededeling aan de vergaderingsgerechtigden op een termijn van ten minste acht
dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. ----------------

7. Op de agenda worden geplaatst alle onderwerpen, die ingevolge deze statuten -------
moeten worden behandeld of die het bestuur of ten minste één tiende deel van het ---
totale aantal ledenraadsleden behandeld wenst te zien. ---------------------------------------

Artikel 18. Ledenraadsvergaderingen; toegang tot en leiding van de
ledenraadsvergadering. ------------------------------------------------------------------------------
1. Toegang tot de ledenraadsvergadering hebben alle ledenraadsleden, de toehoorder,

de titulair directeur van de vereniging alsmede degenen die daartoe door het bestuur
en/of de ledenraad zijn uitgenodigd. -----------------------------------------------------

2. De ledenraadsvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de ledenraad of, bij
diens afwezigheid, door een andere door het bestuur aan te wijzen bestuurder. Zijn
geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de ledenraadvergadering zelf in haar leiding.

Artikel 19. Ledenraadsvergaderingen; stemrecht en besluitvorming. -------------------------
1. leder ledenraadslid benoemd door de gewone leden uit hun midden heeft één stem in

de ledenraadsvergadering. Aan de toehoorder kamt geen stemrecht in de ledenraad
toe. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Stemgerechtigden kunnen het stemrecht oak uitoefenen door middel van een
elektronisch communicatiemiddel, tenzij het bestuur anders heeft bepaald. Voor het
gebruik van een elektronisch communicatiemiddel is vereist dat de stemgerechtigde via
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het middel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de
vergaderingen en het stemrecht kan uitoefenen. Stemmen die voorafgaand aan de
ledenraadsvergadering geldig worden uitgebracht worden gelijkgesteld met stemmen
die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht, mits die stemmen niet eerder dan
op de dertigste dag v66r die van de vergadering zijn ultgebracht. --------------------------

3. leder stemgerechtigd ledenraadslid kan aan een andere stemgerechtigd ledenraadslid
schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan
voor ten hoogste één ander ledenraadslid als gevolmachtigde optreden. De volmacht
kan ook elektronisch worden vas(gelegd. ----------------------------------------------------------

4. AIie besluiten van de ledenraad waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met een gewone meerderheid van
de U[[QeDrah[e S[er1men)., -----------------------------------------------------------------------------

5. Blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. -----
6. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de ledenraadsvergadering

worden gehouden. Zijn ter ledenraadsvergadering uitgesproken oordeel over de uitslag
van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen
besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt
echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ------------------------------

7. Van het ter ledenraadsvergadering verhandelde worden notulen gehouden door een
door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden vastgesteld door de
voorzitter van die vergadering en ten blijke daarvan door hem ondertekend. -------------

8. Een eenstemmig besluit van alle ledenraadsleden, oak al zijn deze niet in een
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde
Kracht als een besluit van de [edenraad. ------------------------------~ -------------------------

Artikel 20. Boekjaar en jaarrekening. ---------------------------------------------------------------------
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. --------------------------------
2. Het bestuur stelt jaarlijks voor einde van het lopende boekjaar, een begroting op voor

het volgende boekjaar. ----------------------------------------------------------------------------------
3. Jaarlijks wordt ten minste één ledenraadsvergadering gehouden en wel binnen zes (6)

maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van vier (4) maanden van
deze termijn door de ledenraad. In deze ledenraadsvergadering brengt het bestuur zijn
bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde
beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting
ter goedkeuring aan de ledenraad over. Deze stukken worden ondertekend door alle
bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan
onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan iedere
bestuurder van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze
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efp[[[[[nQe/] nqK[en]. ---------------------------------------------------------------------------
De getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid wordt bevestigd door een
beoordeling van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 B\//. --------------------

5. De accountant onderzoekt de staat van baten en lasten met de toelichting. -------------
6. Het bestuur is verplicht aan de accountant ten behoeve van het onderzoek alle

gevraagde inlichtingen te verschaffen, desgewenst de kas en de waarden te tonen en
inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. ----------------------------

7. Het bestuur zorgt ervoor dat de staat van baten en lasten met de toelichting vanaf de
oproep voor de ledenraadsvergadering, bestemd tot behandeling van de jaarrekening,
ten kantore van de vereniging ter inzage liggen. De leden kunnen de stukken aldaar
inzien en kosteloos een afschrift van verkrijgen. -------------------------------------------------

8. Goedkeuring van de staat van baten en lasten met de toelichting strekt niet tot verlening
van decharge aan een bestuurder. De verlening van decharge behoeft een afzonderlijk
DeS[][[ /an de [@[en[qqd. ------------------------------------------ ------------------------------------

9. Het bestuur is op grond van artikel 2:10 lid 3 BW verplicht de in de vorige leden van dit
artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaren lang te bewaren. ---------------------

Artikel 21. Reglementen en commissies. -------------------------------------------------- -------------

1. De ledenraad kan een huishoudelijk reglement of andere reglementen vaststellen,
wijzigen en opheffen waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten

4.

niet of niet volledig wordt voorzien. --------------------------------- . ..

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze
statuten. ----------------------- ---- --- ------------------

3. Op besluiten tot vaststelling en wijziging van een reglement is het bepaalde met
betrekking tot het besluit tot statutenwijziging van overeenkomstige toepassing. -------

4. Het bestuur is bevoegd één of meer commissies in te stellen. Alsdan worden de
samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie bij reglement bepaald. ---

Artikel 22. Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing. ----------------------
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de ledenraad

genomen conform het bepaalde in artikel 19 lid 4, op voorstel van het bestuur, in een
ledenraadsvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging
van de Statuten zal Worden VOOrgeSteld. -------------------------------------- ---------------------

2. Zij die de oproeping tot de ledenraadsvergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de
vergadering 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
de afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. -----------------------------

3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. ledere bestuurder is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen
verl ijden. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Het bestuur dient een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en voor
zover niet in die akte opgenomen een afschrift van de volledige statuten, zoals deze na
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de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel
gehouden register. ---------------------------------------------------------------------------------------
Het in dit artikel bepaalde geldt overeenkomstig voor het besluit tot juridische fusie en
juridische splits ing. ---------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 23. Ontbinding en vereffening. --------------------------------------------------------------------
1. De vereniging wordt ontbonden: -----------------------------------------------------------

a. door een daartoe strekkend besluit van de ledenraad, genomen met ten minste
twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan
de drie vierde van het aantal ledenraadsleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien in een ledenraadsvergadering waarin een voorstel tot ontbinding aan de
orde is, niet ten minste drie vierde van de ledenraadsleden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, wordt een nieuwe ledenraadsvergadering
bijeengeroepen, te houden ten minste veertien dagen later, doch uiterlijk binnen
dertig dagen na de eerste vergadering. In deze vergadering kan een besluit tot
ontbinding rechtsgeldig worden genomen met ten minste twee derde van de
geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoord igende ledenraads I eden; ----------------------------------------------------

b. door haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de
opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; en ------------

c. door de rechter of door een beschikking van de Karners van Koophandel in de
gevallen in de wet bepaald. --------------------------------------------------------------------

2. In het in lid 1 sub a. van dit artikel bedoelde geval geschiedt de vereffening van de
boedel van de vereniging door het bestuur of een door het bestuur aan te wijzen
(rechts)persoon, tenzij door de ledenraad een andere (rechts )persoon wordt
aangewezen. -----------------------------------------------------------------------------

3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten
voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging
uitgaan moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". De
vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar(s) bekende baten
meer aanwezig zijn. --------------------------------------------------------------------------------------

4. Tenzij de ledenraad de bestemming van het batig saldo vaststelt, stelt het bestuur die
bestemming vast. -----------------------------------------------------------------------------------------

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 ledenraad of het bestuur is aangewezen. -----------------------------------------------------

Artikel 24. Slotbepalingen. ----------------------------------------------------------------------------
Aan het bestuur kamt de bevoegdheid toe om aan de ledenraad een voorstel te doen tot
opheffing van de ledenraad, onder overlegging van de statuten van de vereniging zoals die
alsdan kamen te luiden. Indien wordt besloten tot opheffing van de ledenraad - met
inachtneming van het bepaalde in artikel 22, zal de daartoe benodigde statutenwijziging zo
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SDOedig mogelijK Worden geformaliseerd. ------------------------------------------------------------------
Slot akte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Be verschenen persoon is mi], notaris, bekend. ------------------------------------------------------------
Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum vermeid in de aanhef van deze akte. De
zakelijke inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan de versehenen persoon meegedeeld en
toegelieht, waarbij ik, notaris, de versehenen persoon heb gewezen op de gevolgen die uit de
inhoud van de akte voortvloeien. De versehenen persoon heeft ten slotte verklaard 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
voorsehrijft, is de akte door de versehenen persoon en mij, notaris, ondertekend om vijftien uur
en iifenveertig minu[en (145 JUT). --------------------------------------------------------------------------

(w.g. de versehenen persoon en de notaris)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. S. Boslooper, als
waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman,

notaris te Amsterdam,
Amsterdam 9 juli 2020.
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