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STATUTENWIJZIGING/20203606.01/1/EHY 

Heden, zes november tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. Hendrikus Leonardus ________  

Johannes Kamps, notaris gevestigd te Leiden: _____________________________________________________  

mevrouw Charlotte Langeraar, geboren te 's-Gravenhage op dertien november ___________________  

negentienhonderdtachtig, werkzaam op het notariskantoor TeekensKarstens, gedomicilieerd ____  

Vondellaan 51, 2332 AA Leiden, te dezen handelend als gemachtigde van de algemene _________  

vergadering van: ___________________________________________________________________________________  

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, een vereniging met volledige ___________________  

rechtsbevoegdheid, gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende Boompjes 40 14e etage, _________  

3011 XB Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder __  

dossiernummer 40347143, hierna ook te noemen: de "Vereniging". _______________________________  

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt: _____________________________  

- de statuten van de vereniging luiden zoals vastgesteld bij akten van statutenwijziging op __  

een september tweeduizend tien, verleden voor een waarnemer van mr. A.H. Geerling ______  

notaris gevestigd te Rotterdam respectievelijk op tien augustus tweeduizend zeventien, ___  

verleden voor mr. A.H. Geerling, notaris gevestigd te Rotterdam; ____________________________  

- in de algemene vergadering van de vereniging, welke vergadering online is gehouden met  

inachtneming van artikel 6 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid op zeven _  

oktober tweeduizend twintig, is met inachtneming van alle wettelijke en statutaire ________  

voorschriften besloten de statuten van de vereniging integraal te wijzigen en opnieuw _____  

vast te stellen, van welk besluit blijkt het aan deze akte te hechten uittreksel van de _______  

notulen van die vergadering (Bijlage); ________________________________________________________  

- in laatstbedoelde vergadering heeft de vergadering ieder van de bestuurders, alsmede _____  

iedere (kandidaat-)notaris, notarieel medewerker en secretaresse, werkzaam ten kantore ___  

van TeekensKarstens Notarissen B.V. te Leiden gemachtigd om ter realisering van __________  

voormelde statutenwijziging alles te doen wat wenselijk of nodig is, waaronder begrepen _  

het verlijden van de notariële akte, van welk besluit eveneens blijkt uit genoemde _________  

notulen._______________________________________________________________________________________  

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van gemeld besluit bij _  

deze de statuten van de vereniging integraal te wijzigen en opnieuw vast te stellen, zodat deze _  

als volgt komen te luiden:__________________________________________________________________________  

S T A T U T E N _____________________________________________________________________________________  

Begripsbepalingen._________________________________________________________________________________  

In deze Statuten wordt verstaan onder: ____________________________________________________________  
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- Algemene Vergadering: ________________________________________________________________________  

   het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door stemgerechtigde leden ___  

van de Vereniging; _________________________________________________________________  

- Bestuur:  _____________________________________________________________________________________  

   het Bestuur van de Vereniging; ____________________________________________________  

- Bureau:  _____________________________________________________________________________________  

   het Bureau zoals bedoeld in artikel 22 van de Statuten; __________________________  

- Directie:  _____________________________________________________________________________________  

   de Directie van het Bureau zoals bedoeld in artikel 22 van de Statuten; __________  

- Huishoudelijke Reglement: _____________________________________________________________________  

   het Huishoudelijk Reglement zoals bedoeld in artikel 30 van de Statuten; _______  

- Schriftelijk: ____________________________________________________________________________________  

   bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar ______________  

communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan ______  

worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid _  

kan worden vastgesteld; ___________________________________________________________  

- Statuten: _______________________________________________________________________________________  

   de Statuten van de Vereniging; ____________________________________________________  

- Stembureau: ___________________________________________________________________________________  

   het stembureau zoals bedoeld in artikel 24 lid 5 van de Statuten; ________________  

- Vereniging: ____________________________________________________________________________________  

   de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben. ________________________  

NAAM EN ZETEL____________________________________________________________________________________  

Artikel 1. ___________________________________________________________________________________________  

1.   De Vereniging draagt de naam: Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. _____________  

2.   De Vereniging is gevestigd te Rotterdam. ______________________________________________________  

DOEL _______________________________________________________________________________________________  

Artikel 2. ___________________________________________________________________________________________  

1. De Vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van haar leden terzake __  

van de zeevaart, in de meest ruime zin. ______________________________________________________  

2. De Vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door: __________________________________  

 a. het bevorderen van de totstandkoming van een gemeenschappelijk standpunt van ____  

haar leden ten aanzien van daarvoor in aanmerking komende vraagstukken en van ___  

gezamenlijk overleg ten aanzien van maatregelen en regelingen waarbij belangen ___  
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van haar leden zijn betrokken; __________________________________________________________  

 b. het voordragen van de belangen van haar leden bij en het plegen van overleg met ___  

nationale en/of internationale overheidsorganen, instanties en/of personen, wier _____  

inzicht en stem (mede)bepalend kunnen zijn voor het nationale en internationale _____  

scheepvaartbeleid; ______________________________________________________________________  

 c. het onderhouden van contact, het plegen van overleg, het samenwerken met, en, _____  

zonodig, het (mede)oprichten van instellingen en organisaties in binnen- en __________  

buitenland, die voor de verwezenlijking van het doel van de Vereniging bevorderlijk __  

kunnen zijn; _____________________________________________________________________________  

 d. het afvaardigen van personen, al dan niet met volmacht tot het nemen van besluiten,  

in het belang van de Vereniging of haar leden naar vergaderingen, congressen en ____  

conferenties en dergelijke in binnen- en buitenland, inzake onderwerpen verband ____  

houdende met het doel van de Vereniging; _____________________________________________  

 e. het (doen) verrichten van daarvoor naar het oordeel van het Bestuur in aanmerking ___  

komende werkzaamheden ten behoeve van organisaties van werkgevers in de ________  

scheepvaart; de Vereniging is hierbij niet bevoegd zich als partij te verbinden bij een _  

collectieve arbeidsovereenkomst en bij andere overeenkomsten strekkende tot _______  

regeling van de rechtspositie van werknemers in de zeevaart; _________________________  

 f. het behartigen van belangen in verband met de beroepsopleidingen voor de __________  

uitoefening van de zeevaart; ____________________________________________________________  

 g. het verstrekken van advies en voorlichting aan haar leden, alsmede het opbouwen en  

in stand houden van een documentatie, het doen verrichten van speur- en ____________  

ontwikkelingswerk en het bevorderen van de totstandkoming van voorzieningen die__  

geacht moeten worden beter collectief dan individueel te worden verwezenlijkt; ______  

 h. andere, de Vereniging ten dienste staande, wettige middelen. _________________________  

LIDMAATSCHAP ____________________________________________________________________________________  

Artikel 3. ___________________________________________________________________________________________  

1. De Vereniging kent: ___________________________________________________________________________  

 a. gewone leden; __________________________________________________________________________  

 b. ere-leden; _______________________________________________________________________________  

 c. geassocieerde leden; ____________________________________________________________________   

 d. samenwerkingspartners. ________________________________________________________________  

2. Alleen gewone leden zijn leden in de zin van de wet. Voor zover in deze Statuten niet _____  

uitdrukkelijk anders is bepaald hebben ere-leden en geassocieerde leden dezelfde rechten  
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en zijn aan dezelfde verplichtingen onderworpen als gewone leden. ________________________  

Samenwerkingspartners zijn geen leden in de zin van de wet en hebben geen stemrecht in  

de Algemene Vergadering.____________________________________________________________________  

VEREISTEN LIDMAATSCHAP _______________________________________________________________________  

Artikel 4. ___________________________________________________________________________________________  

1. Gewoon lid van de Vereniging kunnen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die __  

eigenaar of beheerder zijn van één of meer zeegaande schepen als bedoeld in lid 4 van  

dit artikel. _________________________________________________________________________________  

2. Uitsluitend natuurlijke personen die zich jegens de Vereniging bijzonder verdienstelijk _  

hebben gemaakt kunnen op voorstel van het Bestuur door de Algemene Vergadering ___  

tot ere-lid benoemd worden. ______________________________________________________________  

3. Natuurlijke personen of rechtspersonen die niet meer voldoen aan de vereisten voor ____  

het gewone lidmaatschap doordat zij geen eigenaar of beheerder meer zijn van een ____  

zeeschip als bedoeld in artikel 4 lid 1 zijn verplicht dit onverwijld aan de Directie te ____  

melden.____________________________________________________________________________________  

4. Ieder gewoon lid is verplicht alle aan haar, direct of indirect in eigendom toebehorende  

of in beheer zijnde schepen onder Nederlandse vlag en alle bij haar, direct of indirect __  

in beheer zijnde schepen onder vreemde vlag, indien dit beheer geschiedt vanuit _______  

Nederland of indien de schepen zijn bemand met één of meer Nederlanders en/of ______  

personen die Nederlandse zeevaartdiploma's bezitten, aan te melden, ongeacht de vlag  

die het zeegaande schip voert. ____________________________________________________________  

GEASSOCIEERDE LEDEN ___________________________________________________________________________  

Artikel 5. ___________________________________________________________________________________________  

1. Geassocieerde leden kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die dezelfde __  

(deel)belangen hebben bij de doelstellingen van de Vereniging als gewone leden of die  

belangstelling voor het streven van de Vereniging hebben. _______________________________  

2. Natuurlijke personen of rechtspersonen die schepen als bedoeld in artikel 4 lid 4 direct _  

of indirect in eigendom of beheer hebben, kunnen geen geassocieerd lid zijn. ___________  

3. Aan natuurlijke personen of rechtspersonen die niet meer aan de vereisten voor het ____  

gewone lidmaatschap voldoen doordat zij geen eigenaar of beheerder meer zijn van ____  

een zeeschip kan de status van "geassocieerd lid" worden toegekend per de datum van _  

verlies van de in artikel 4 lid 1 meergemelde vereisten. __________________________________  

VERKRIJGING LIDMAATSCHAP _____________________________________________________________________  

Artikel 6. ___________________________________________________________________________________________  
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De aanmelding voor een gewoon lidmaatschap of een geassocieerd lidmaatschap moet _________  

Schriftelijk worden gedaan. Het Bestuur beslist over de toelating. Het Bestuur kan bij ____________  

Huishoudelijk Reglement nadere regels stellen omtrent toelating tot het lidmaatschap van de___  

Vereniging. De Directie draagt zorg voor een gedegen aanmeldingsproces. _______________________  

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP __________________________________________________________________  

Artikel 7. ___________________________________________________________________________________________  

Het lidmaatschap eindigt: __________________________________________________________________________  

a. door het overlijden van het lid-natuurlijk persoon, overgang van het lidmaatschap _________  

krachtens erfrecht wordt niet toegelaten; ____________________________________________________  

b. door ontbinding van het lid-rechtspersoon; __________________________________________________  

c. door opzegging door het lid; _________________________________________________________________  

d. door opzegging door de Vereniging;__________________________________________________________  

e. door ontzetting door de Vereniging. __________________________________________________________  

TERMIJN VAN OPZEGGING _________________________________________________________________________  

Artikel 8. ___________________________________________________________________________________________  

l. De opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging moet Schriftelijk ___  

geschieden en kan slechts geschieden tegen het einde van een Verenigingsjaar en met ____  

inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden, tenzij het Bestuur wegens ____  

bijzondere omstandigheden anders besluit. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk ______  

worden beëindigd indien van het lid of van de Vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan __  

worden het lidmaatschap te laten voortduren. _______________________________________________  

2. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen  

op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waarop was opgezegd.____________  

OPZEGGING DOOR DE VERENIGING ________________________________________________________________  

Artikel 9. ___________________________________________________________________________________________  

1. Opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging geschiedt door het Bestuur ___________  

overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de Statuten. __________________________________  

2. De opzegging door het Bestuur kan geschieden: _____________________________________________  

 a. wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de Statuten voor het _______  

lidmaatschap gesteld, te voldoen; ______________________________________________________  

 b. wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt; ________________  

 c. doordat het lid surséance van betaling wordt verleend of indien het lid _______________  

onherroepelijk in staat van faillissement wordt verklaard; ______________________________  

 d. wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap _  
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te laten voortduren. _____________________________________________________________________  

ONTZETTING _______________________________________________________________________________________  

Artikel 10. __________________________________________________________________________________________  

1. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur. De ontzetting moet ___________  

Schriftelijk aan het lid worden medegedeeld met opgave van redenen. ______________________  

2. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de Statuten, _____  

reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, of de Vereniging op onredelijke wijze  

benadeelt. ____________________________________________________________________________________  

3. Wanneer de handelingen die reden zijn voor de ontzetting uit het lidmaatschap de _________  

Vereniging of haar leden op welke wijze dan ook schade hebben toegebracht, dan kunnen _  

drie daartoe conform de in artikel 31 beschreven procedure benoemde arbiters het_________  

ontzette lid een boete opleggen. _____________________________________________________________  

RECHT VAN BEROEP _______________________________________________________________________________  

Artikel 11. __________________________________________________________________________________________  

Tegen een besluit tot niet-toelating, opzegging door het Bestuur en ontzetting uit het ___________  

lidmaatschap kan de betrokkene in beroep komen bij de Algemene Vergadering. _________________  

Hij wordt daartoe ten spoedigste Schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis _  

gesteld. In het geval van een besluit tot opzegging of ontzetting is het lid gedurende de ________  

beroepstermijn en hangende het beroep geschorst. _______________________________________________  

De betrokkene heeft het recht zich voor de Algemene Vergadering, waarin het in dit lid __________  

bedoelde beroep wordt behandeld, zijn zaak toe te lichten. _______________________________________  

PLICHTEN VAN LEDEN _____________________________________________________________________________  

Artikel 12. __________________________________________________________________________________________  

l. De leden zijn gebonden aan de besluiten genomen met inachtneming van de bepalingen __  

van deze Statuten en van het Huishoudelijk Reglement. _____________________________________  

2. Bij het einde van het lidmaatschap blijft het lid gebonden aan de besluiten welke zijn _____  

genomen voor de beëindiging van het lidmaatschap tot het einde van het lidmaatschap, ___  

voorzover de wet niet anders bepaalt. ________________________________________________________  

3. Gedurende de tijd dat een gewezen lid overeenkomstig lid 2 van dit artikel nog aan de_____  

besluiten van de Vereniging gebonden is, blijft lid 1 van dit artikel eveneens van ___________  

toepassing. ___________________________________________________________________________________  

BESCHERMVROUWE / BESCHERMHEER ____________________________________________________________  

Artikel 13. __________________________________________________________________________________________  

De Algemene Vergadering is bevoegd één of meer personen tot beschermvrouwe/beschermheer  
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van de Vereniging uit te roepen. ___________________________________________________________________  

GELDMIDDELEN ____________________________________________________________________________________  

Artikel 14. __________________________________________________________________________________________  

1. De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit contributies en alle andere de Vereniging _  

toevallende baten. ____________________________________________________________________________  

2. De contributie van de gewone leden en de geassocieerde leden wordt door de Algemene __  

Vergadering vastgesteld volgens in het Huishoudelijk Reglement op te nemen regels. ______  

3. De Algemene Vergadering kan het Bestuur machtigen van de in het Huishoudelijk __________  

Reglement hieromtrent opgenomen regels af te wijken. _____________________________________  

4. Ieder die in de loop van het Verenigingsjaar als lid toetreedt of uittreedt, betaalt ___________  

contributie met inachtneming van de in het Huishoudelijk Reglement op te nemen regels. _  

5. Betaling van de contributie moet door de leden geschieden binnen dertig dagen nadat zij _  

de nota hebben ontvangen. __________________________________________________________________  

 Is een lid nalatig hieromtrent dan kan hij zonder ingebrekestelling door de Vereniging in __  

rechte worden aangesproken. Zulk een lid is na het verstrijken van voornoemde termijn de  

wettelijke rente over het door hem te betalen contributiebedrag verschuldigd. De kosten __  

die de Vereniging hierbij moet maken komen voor rekening van het lid. _____________________  

BESTUUR ___________________________________________________________________________________________  

Artikel 15. __________________________________________________________________________________________  

1. Het Bestuur van de Vereniging bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste veertien ____  

bestuursleden, zijnde natuurlijke personen. Het aantal bestuursleden wordt door de ____  

Algemene Vergadering, op voorstel daartoe van het bestuur, vastgesteld. ________________  

2. De benoeming van de Bestuursleden geschiedt door de Algemene Vergadering. _________  

Onverminderd het bepaalde in artikel 16 van de Statuten kunnen slechts personen die __  

bij een gewoon lid werkzaam zijn als bestuurslid benoemd worden, tenzij het een ______  

persoon betreft die door het Bestuur wordt voorgedragen tot bestuurslid. Een ___________  

bestuurslid kan niet uit de geassocieerde leden of ere-leden worden benoemd. __________  

Tenminste een meerderheid van de bestuursleden dient uit de gewone leden te ________  

worden benoemd. Een bestuurslid dat uit de gewone leden wordt benoemd, dient ______  

gedurende zijn zittingstermijn als bestuurslid werkzaam te zijn bij één en hetzelfde _____  

gewone lid op tenminste directieniveau. Indien het betreffende bestuurslid tijdens zijn _  

zittingstermijn werkzaam wordt bij een ander gewoon lid, danwel wanneer het _________  

betreffende bestuurslid niet meer op tenminste directieniveau in functie is bij het ______  

betreffende gewone lid, eindigt het bestuurslidmaatschap van het betreffende __________  
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bestuurslid. ________________________________________________________________________________  

3. De benoeming van een bestuurslid kan geschieden uit een voordracht opgemaakt door _  

het Bestuur of een of meer leden. Ingeval een voordracht is opgemaakt door het ________  

Bestuur, houdt het Bestuur daarbij rekening met de verschillende subsectoren binnen __  

het ledenbestand. _________________________________________________________________________  

4. Elk bestuurslid, inclusief de vicevoorzitter kan te allen tijde worden geschorst of ________  

ontslagen door de Algemene Vergadering. Een besluit tot ontslag of schorsing behoeft _  

een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. Een _____  

schorsing eindigt indien niet binnen drie maanden daarna tot ontslag is besloten. _______  

5. Een niet voltallig Bestuur blijft zolang niet in de vacature(s) is voorzien, bevoegd. Het __  

Bestuur is alsdan gehouden zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen waardoor in de _  

vacature(s) kan worden voorzien, tenzij het Bestuur besluit één of meer zetel(s) open te  

houden voor eventuele uitbreiding met een nieuw marktsegment. Het besluit tot het ___  

open houden van één of meer zetels dient te worden goedgekeurd door de Algemene __  

Vergadering. _______________________________________________________________________________  

Artikel 16. __________________________________________________________________________________________  

1. Gelet op het feit dat een voorzitter uitsluitend als zodanig in functie kan treden indien en _  

voor zover deze persoon eerstens de functie van vicevoorzitter heeft bekleed, wordt _______  

uitsluitend de vicevoorzitter door de Algemene Vergadering in functie benoemd. Zowel de _  

voorzitter als de vicevoorzitter worden, onverminderd het hierna in lid 2 bepaalde, als _____  

zodanig benoemd voor een periode van twee (2) jaar. _______________________________________  

2. Indien het bestuurslidmaatschap van de voorzitter tussentijds eindigt zal, in afwijking van _  

het hiervoor in lid 1 bepaalde, de vicevoorzitter per het moment van beëindiging van het __  

voorzitterschap als voorzitter in functie treden, zonder dat daarvoor een nadere ____________  

benoeming vereist is en zal per dat moment tevens een nieuwe vicevoorzitter door de _____  

Algemene Vergadering worden benoemd. ____________________________________________________  

3. Indien het bestuurslidmaatschap van de vicevoorzitter tussentijds eindigt zal er een _______  

nieuwe vicevoorzitter worden benoemd door de Algemene Vergadering. In dat geval zal ___  

de zittingstermijn van de alsdan in functie zijnde voorzitter worden verlengd met een ______  

zodanige periode dat de nieuw benoemde vicevoorzitter als zodanig twee (2) jaar in _______  

functie is geweest. ____________________________________________________________________________  

4. De Algemene Vergadering kan- indien en voor zover zulks onbetwistbaar in het belang ____  

van de Vereniging- in afwijking van het hiervoor in artikel 15 lid 2 en de leden 1 tot en ____  

met 3 van onderhavig artikel omschreven procedures een extern natuurlijk persoon als ____  
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voorzitter van het Bestuur benoemen. De benoeming van deze externe persoon geschiedt _  

voor een periode van twee (2) jaar. Deze externe voorzitter is steeds terstond ______________  

herbenoembaar voor een aansluitende periode van wederom twee (2) jaar. _________________  

5. Indien er een externe voorzitter wordt benoemd zal de op dat moment in functie zijnde ____  

voorzitter de functie van vicevoorzitter gaan bekleden en zal door het Bestuur aan de op __  

dat moment in functie zijnde vicevoorzitter een andere functie worden toegekend. De _____  

hiervoor in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel omschreven procedures zullen alsdan niet ____  

van toepassing zijn. ___________________________________________________________________________  

6. Met inachtneming van het hiervoor bepaalde met betrekking tot de benoemingstermijnen _  

van (externe) voorzitter en vicevoorzitter, worden bestuursleden benoemd voor een ________  

periode van vier (4) jaar en zijn steeds herbenoembaar voor een aansluitende periode van _  

wederom vier (4) jaar. ________________________________________________________________________  

7. Het bestuurslidmaatschap eindigt: ___________________________________________________________  

 a. door overlijden van een bestuurder; ____________________________________________________  

 b. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging; ____________________________  

 c. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; ____________________________________  

 d. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); _____________________________________________  

 e. bij het verlies van de functie op grond waarvan hij tot bestuurder werd benoemd, _____  

tenzij het Bestuur anders besluit. _______________________________________________________  

8. De vergoeding van de door bestuursleden gemaakte kosten voor de uitoefening van hun ___  

functie geschiedt overeenkomstig in het Huishoudelijk Reglement op te nemen regels._____  

BESTUURSVERGADERINGEN _______________________________________________________________________  

Artikel 17. __________________________________________________________________________________________  

1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste één/derde van het aantal __  

bestuursleden zulks gewenst achten. De oproeping tot een vergadering geschiedt __________  

Schriftelijk tenminste acht dagen van te voren, de dag der oproeping en die der ____________  

vergadering niet meegerekend onder vermelding van de plaats van de vergadering en de __  

te behandelen onderwerpen. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, _  

kan deze termijn worden ingekort. ___________________________________________________________  

2. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid of ____  

ontstentenis door de vicevoorzitter. Ingeval beiden verhinderd zijn, voorziet de _____________  

vergadering zelf in het voorzitterschap. ______________________________________________________  

3. Van elke bestuursvergadering wordt een Schriftelijk verslag opgesteld. Het verslag wordt __  

vastgesteld in de eerstvolgende vergadering. ________________________________________________  
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BESLUITVORMING BESTUUR _______________________________________________________________________  

Artikel 18. __________________________________________________________________________________________  

1. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien tenminste twee/derde van het __  

aantal bestuursleden aanwezig is of vertegenwoordigd is en met volstrekte meerderheid __  

van de ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen _______  

worden geacht niet te zijn uitgebracht. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.  

De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming. ___________________________  

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zal het besluit tot voordracht van een _  

voorzitter en vicevoorzitter slechts worden genomen met een tenminste twee/derde _______  

meerderheid van de ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat _  

alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wanneer door een bestuurslid niet _  

kan worden deelgenomen, zal vertegenwoordiging via volmacht worden geregeld. _________  

3. De leden van het Bestuur zijn bevoegd zich in een vergadering door een daartoe ___________  

Schriftelijk gevolmachtigd mede-bestuurslid te doen vertegenwoordigen, met dien _________  

verstande dat een gevolmachtigde niet voor meer dan één bestuurslid als zodanig kan _____  

optreden. Voorts kunnen buiten vergadering rechtsgeldige besluiten worden genomen, ____  

mits geen van de bestuursleden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en mits __  

Schriftelijk, per e-mail en met eenparigheid van stemmen van alle bestuursleden. __________  

4. Tenminste één/derde van het aantal bestuursleden is bevoegd te verlangen dat een _______  

besluit ter vernietiging wordt voorgedragen aan de Algemene Vergadering. Een zodanige __  

vergadering wordt binnen een termijn van veertien dagen opgeroepen. De werking van ____  

een besluit dat aldus ter vernietiging wordt voorgedragen is opgeschort tot bedoelde ______  

vergadering plaatsvindt. ______________________________________________________________________  

5. De Directie zal in beginsel bij de vergaderingen van het Bestuur aanwezig zijn, tenzij het __  

Bestuur anders besluit. De Directie zal bij de bestuursvergaderingen een raadgevende _____  

stem hebben. De overige personeelsleden van het Bureau kunnen door het Bestuur ________  

worden uitgenodigd om haar vergadering bij te wonen. _____________________________________  

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR ___________________________________________________  

Artikel 19. __________________________________________________________________________________________  

1. Het Bestuur heeft tot taak de Vereniging te besturen en de doelstelling van de Vereniging _  

na te streven. _________________________________________________________________________________  

2. Het Bestuur stelt voorafgaand aan het komende verenigingsjaar een beleidsplan vast dat __  

door de Algemene Vergadering wordt goedgekeurd. _________________________________________  

3. Het Bestuur is bevoegd tot: ___________________________________________________________________  
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 a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van ________  

registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als _____  

borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich  

tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; ________________________  

 b. het aangaan van andere overeenkomsten dan de onder a genoemde, waarbij het _____  

geldelijk bedrag meer dan tweehonderdvijftig duizend euro (EUR 250.000,--) beloopt.  

4. Voor het aangaan van de hiervoor in lid 3 bedoelde rechtshandelingen behoeft het ________  

Bestuur de voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Algemene Vergadering. _________  

VERTEGENWOORDIGING ___________________________________________________________________________  

Artikel 20. __________________________________________________________________________________________  

1. De Vereniging wordt vertegenwoordigd door: ________________________________________________  

 a. het Bestuur gezamenlijk handelend; ____________________________________________________  

 b. twee bestuursleden gezamenlijk handelend, waarvan er één voorzitter of _____________  

vicevoorzitter dient te zijn. ______________________________________________________________  

2. Het Bestuur kan één of meer bestuurders, of andere functionarissen machtigen om de _____  

Vereniging binnen de in die volmacht omschreven bevoegdheden te vertegenwoordigen. __  

COMMISSIES, CONTACT- EN WERKGROEPEN ______________________________________________________  

Artikel 21. __________________________________________________________________________________________  

1. Het Bestuur kan commissies en contactgroepen instellen en daaraan zodanige _____________  

werkzaamheden opdragen of delegeren als het wenselijk acht. ______________________________  

2. De commissies kunnen werkgroepen instellen en daaraan zodanige werkzaamheden _______  

opdragen of delegeren als zij wenselijk achten. ______________________________________________  

HET BUREAU _______________________________________________________________________________________  

Artikel 22. __________________________________________________________________________________________  

1. Het Bestuur, de commissies, de werkgroepen en de contactgroepen worden bijgestaan _____  

door een Bureau. Het Bureau is primair belast met het uitvoeren van werkzaamheden ten __  

behoeve van de doelstellingen van de Vereniging. ___________________________________________  

2. Aan het hoofd van het Bureau staat een Directie. De Directie wordt benoemd, geschorst en  

ontslagen door het Bestuur. In geval van uitval van de Directie wijst het Bestuur een _______  

plaatsvervanger aan. _________________________________________________________________________  

3. De andere personeelsleden van het Bureau worden benoemd, geschorst en ontslagen door  

de Directie, na afstemming met de voorzitter en vicevoorzitter.
 ____________________________  

4. Het salaris van de Directie wordt vastgesteld door de uit bestuursleden bestaande _________  

remuneratiecommissie. Het salaris van de overige personeelsleden wordt vastgesteld door  
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de Directie in afstemming met de remuneratiecommissie. ___________________________________  

5. De positie, taken en bevoegdheden van de Directie worden nader vastgelegd in een _______  

directiereglement, welk reglement wordt vastgesteld door het Bestuur. _____________________  

ALGEMENE VERGADERING _________________________________________________________________________  

Artikel 23. __________________________________________________________________________________________  

1. Aan de Algemene Vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de ___  

Statuten aan andere organen zijn opgedragen. _______________________________________________  

2. Jaarlijks worden tenminste twee Algemene Vergaderingen gehouden. _______________________  

3. Een van de Algemene Vergaderingen wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van _  

het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene ____________  

Vergadering. In deze jaarvergadering komen onder meer aan de orde: _______________________  

 a. het jaarverslag over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid;  

 b. het financieel verslag, tenminste omvattende de balans en de staat van baten en _____  

lasten met een toelichting en de accountantsverklaring; _______________________________  

 c. de verkiezing van nieuwe bestuursleden; _______________________________________________  

 d. wat verder door het Bestuur of door de leden ter tafel wordt gebracht. ________________  

4. In de andere Algemene Vergadering komen onder meer aan de orde: ________________________  

 a. de vaststelling van de contributie over het aankomende verenigingsjaar; ______________  

 b. de begroting voor het komende verenigingsjaar; _______________________________________  

 c. de goedkeuring van het door het Bestuur vastgestelde beleidsplan voor het komende  

verenigingsjaar; _________________________________________________________________________  

 d. de verkiezing van nieuwe bestuursleden; _______________________________________________  

 e. wat verder door het Bestuur of door de leden ter tafel wordt gebracht. ________________  

5. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Bestuur zulks wenselijk  

oordeelt. ______________________________________________________________________________________  

6. Voorts is het Bestuur verplicht, op Schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als ____  

bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van het aantal stemmen dat in een _  

voltallige Algemene Vergadering kan worden uitgebracht tot het bijeenroepen van een ____  

Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien niet binnen __  

veertien dagen aan het verzoek gehoor wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de ___  

bijeenroeping overgaan door oproeping op de wijze als bepaald in artikel 27 van deze _____  

Statuten. ______________________________________________________________________________________  

TOEGANG TOT- EN STEMRECHT IN DE ALGEMENE VERGADERING ________________________________  

Artikel 24. __________________________________________________________________________________________  
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1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben de leden van de Vereniging. Geen toegang _  

hebben leden van de Vereniging, die als zodanig zijn geschorst behoudens het gestelde in _  

artikel 11 van de Statuten. ___________________________________________________________________  

2. Stemgerechtigd in de Algemene Vergaderingen zijn alle gewone leden, dus met uitsluiting  

van de ere-leden en geassocieerde leden. Geschorste leden hebben geen stemrecht. _______  

3. Een gewoon lid dient, indien hij wil deelnemen aan een stemming, dat op verzoek van de _  

voorzitter van de vergadering voorafgaand aan de stemming kenbaar te maken aan het ____  

voor die vergadering samengestelde Stembureau. ___________________________________________  

4. Ieder stemgerechtigd lid kan zich door een ander stemgerechtigd lid Schriftelijk doen ______  

vertegenwoordigen. Bestuursleden kunnen niet als gemachtigde optreden. Niemand kan ___  

voor zich en als gemachtigde de stemmen van meer dan twee gewone leden uitbrengen. __  

5. a. Indien een gewoon lid door meerdere personen, die bij hem een dienstbetrekking ____  

hebben, vertegenwoordigd is, stemt slechts één van hen. ______________________________  

 b. Het Stembureau, bestaande uit drie door de Directie aangewezen personen ziet toe __  

op de gehanteerde stemprocedure, telt de uitgebrachte stemmen en maakt de uitslag  

van de stemming aan de Algemene Vergadering bekend. _______________________________  

6. a. Onverminderd het hierna onder sub b. bepaalde kan een lid meervoudig stemrecht ___  

hebben; het stemrecht wordt gebaseerd op de laatst betaalde contributie door het ___  

gewone lid. Voor iedere éénduizend euro (EUR 1.000,--) betaalde contributie - ________  

telkens afgerond naar boven vanaf vijfhonderd euro (EUR 500,--) - wordt een gewoon  

lid één stem toegekend. Ieder gewoon lid heeft ten minste één stem. _________________  

 b. Geen lid heeft meer stemmen dan vijf en twintig procent (25%) van het ter ___________  

vergadering aanwezige aantal stemmen, waarbij inbegrepen de stemmen die als _____  

gemachtigde namens een ander gewoon lid worden uitgebracht, overeenkomstig lid _  

4 van dit artikel. _________________________________________________________________________  

7. Indien het Bestuur bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de mogelijkheid ________  

daartoe heeft geopend, zijn de gewone leden bevoegd hun stemrecht door middel van een  

elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan ___  

het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke _  

bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de rechtsgeldige vertegenwoordiger van het _  

gewone lid kan worden geïdentificeerd, (iii) de rechtsgeldige vertegenwoordiger van het ___  

gewone lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en ___  

(iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, de rechtsgeldige vertegenwoordiger van _  

het gewone lid kan deelnemen aan de beraadslagingen. _____________________________________  
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8. Indien het Bestuur de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen ___  

voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel ______  

worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op  

een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres. ______________________________________________  

 Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene Vergadering ________  

worden uitgebracht. __________________________________________________________________________  

VOORZITTERSCHAP, NOTULEN ALGEMENE VERGADERING ________________________________________  

Artikel 25. __________________________________________________________________________________________  

1. De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van het Bestuur en bij diens_____  

afwezigheid of ontstentenis door de vicevoorzitter. Ingeval beiden verhinderd zijn wordt ___  

de vergadering geleid door een door het Bestuur daartoe aangewezen andere bestuurder, _  

die als waarnemend voorzitter optreedt. Zijn geen bestuursleden aanwezig dan voorziet ___  

de vergadering zelf in haar leiding. ___________________________________________________________  

2. Van het verhandelde in elke Algemene Vergadering worden door een door de voorzitter ___  

van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen gehouden. De notulen worden___  

in de eerstvolgende Algemene Vergadering vastgesteld. _____________________________________  

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING ____________________________________________  

Artikel 26. __________________________________________________________________________________________  

1. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de _________  

vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een  

genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet Schriftelijk vastgelegd voorstel. ___  

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid van dit artikel ________  

bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, ________  

wanneer de meerderheid der 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. _____  

3. Voorzover de Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de ________  

Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte __________  

stemmen. _____________________________________________________________________________________  

4. Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____________  

5. Bij de stemming omtrent besluiten over de benoeming van een bestuurslid, stelt het _______  

Stembureau na het einde van de stemming het aantal geldige stemmen vast dat op elke ___  

kandidaat is uitgebracht. Gekozen is de kandidaat voor wie de meeste stemmen zijn _______  

uitgebracht. Indien de stemmen omtrent de benoeming van een bestuurslid staken, dan ___  
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vindt terzake van deze benoeming een herstemming plaats. Indien bij deze herstemming __  

de stemmen wederom staken, dan beslist het Bestuur over wie van hen beide wordt _______  

benoemd omtrent de benoeming van het betreffende bestuurslid. ___________________________  

6. Stemming vindt in beginsel plaats op basis van enkelvoudigheid (één stem per gewoon ____  

lid), tenzij het de verkiezing van personen betreft dan wel een door de Algemene __________  

Vergadering te nemen besluit betreft waar de Algemene Vergadering een stemming op ____  

basis van meervoudigheid, als bedoeld in artikel 24 lid 6 van de Statuten, wenselijk acht. __  

7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is _  

het verworpen. _______________________________________________________________________________  

8. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij ten minste tien procent (10%) van de ter ___  

vergadering aanwezige stemgerechtigde leden een Schriftelijke stemming wensen. ________  

Ingeval van een mondelinge stemming is besluitvorming bij acclamatie mogelijk, tenzij ____  

tien procent (10%) van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden een ___________  

hoofdelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten  

briefjes. _______________________________________________________________________________________  

9. Een eenstemmig besluit van alle gewone leden ook al zijn deze niet in een vergadering ____  

bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Bestuur en Schriftelijk genomen, dezelfde _______  

kracht als een besluit van de Algemene Vergadering. ________________________________________  

BIJEENROEPEN ALGEMENE VERGADERING ________________________________________________________  

Artikel 27. __________________________________________________________________________________________  

1. De Algemene Vergaderingen worden behoudens het bepaalde in lid 5 van artikel 23 ____  

van deze Statuten, bijeengeroepen door het Bestuur. De oproeping geschiedt ___________  

Schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn voor de oproeping bedraagt _______  

tenminste acht dagen. _____________________________________________________________________  

2. Bij de oproeping worden indien mogelijk de te behandelen onderwerpen vermeld, ______  

onverminderd het hierna in artikel 29 van deze Statuten bepaalde. Indien het niet ______  

mogelijk is de te behandelen onderwerpen te vermelden, zal in de oproeping worden ___  

vermeld dat de te behandelen onderwerpen bij het Bureau van de Vereniging kunnen __  

worden opgevraagd. _______________________________________________________________________  

VERENIGINGSJAAR, JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING, ___________________________  

BEGROTING ________________________________________________________________________________________  

Artikel 28. __________________________________________________________________________________________  

l. Het Verenigingsjaar is gelijk aan het boekjaar en aan het kalenderjaar van de Vereniging. __  

2. Het Bestuur brengt op de jaarvergadering als bedoeld in artikel 23 lid 3 zijn jaarverslag uit  
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over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans __  

en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering ___  

over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening _  

van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. _  

Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte _________  

vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen. _______________________________________________  

3. Omtrent de getrouwheid van de stukken wordt aan de Algemene Vergadering overgelegd __  

een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 ___  

van het Burgerlijk Wetboek. __________________________________________________________________  

4. De goedkeuring van de Algemene Vergadering van de balans en de staat van baten en _____  

lasten met de toelichting strekt het Bestuur tot décharge over zijn in het afgelopen jaar____  

gevoerde beleid voorzover uit de overgelegde stukken blijkt. ________________________________  

5. Het Bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in lid 2 van dit artikel conform de ______  

wettelijk voorgeschreven bewaartermijn te bewaren. ________________________________________  

6. Het Bestuur draagt zorg voor het opstellen van een jaarlijkse ontwerpbegroting van ________  

ontvangsten en uitgaven en legt deze ter vaststelling aan de Algemene Vergadering over. _  

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING ____________________________________________________________  

Artikel 29. __________________________________________________________________________________________  

1. Een besluit van de Algemene Vergadering tot wijziging van de Statuten of tot ontbinding __  

van de Vereniging kan slechts worden genomen met tenminste twee/derde van de _________  

uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het totaal _____  

aantal in de Vereniging uit te brengen stemmen tegenwoordig is of is vertegenwoordigd. __  

Mocht dit aantal niet aanwezig zijn, dan dient minstens twee en hoogstens vier weken _____  

later een nieuwe vergadering te worden bijeengeroepen welke kan besluiten met een _____  

meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. Op de ___________  

convocatie van deze tweede vergadering moet worden vermeld, dat de vergadering ________  

terzake rechtsgeldige besluiten mag nemen. _________________________________________________  

2. Voorstellen tot wijziging van de Statuten of tot ontbinding van de Vereniging kunnen ______  

Schriftelijk worden ingediend door het Bestuur of door een aantal leden dat tenminste ____  

beschikt over tien procent (10%) van de stemmen van alle leden van de Vereniging. ________  

3. Bij de Schriftelijke oproeping voor de Algemene Vergadering waar een voorstel tot _________  

wijziging van de Statuten aan de orde zal komen dient, naast de aankondiging van het _____  

voorstel tot statutenwijziging, tevens de tekst van de voorgestelde wijzigingen te worden _  

meegezonden. Een statutenwijziging treedt niet in werking alvorens hiervan een notariële _  
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akte is opgemaakt. ____________________________________________________________________________  

4. Bij ontbinding van de Vereniging besluit de Algemene Vergadering omtrent de besteding __  

van het liquidatie saldo. ______________________________________________________________________  

5. Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit geschiedt de vereffening door het Bestuur.  

6. Na de ontbinding blijft de Vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar _  

vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan de naam  

worden toegevoegd: in liquidatie. ____________________________________________________________  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ______________________________________________________________________  

Artikel 30. __________________________________________________________________________________________  

1. De Algemene Vergadering kan op voorstel van het Bestuur een Huishoudelijk Reglement __  

vaststellen. ___________________________________________________________________________________  

2. Een besluit als bedoeld in lid 1 moet met tenminste twee/derde meerderheid van de _______  

geldig uitgebrachte stemmen worden genomen. _____________________________________________  

3. De voorgestelde tekst dient gelijktijdig met de Schriftelijke oproeping voor de Algemene __  

Vergadering aan de leden te worden toegezonden. __________________________________________  

4. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet - ook waar deze geen ______  

dwingend recht bevat - en deze Statuten. ____________________________________________________  

GESCHILLEN _______________________________________________________________________________________  

Artikel 31. __________________________________________________________________________________________  

Alle geschillen tussen de Vereniging en één of meer van de leden, daaronder begrepen __________  

gewezen leden voorzover het geschil samenhangt met het verloren lidmaatschap, worden ______  

beslecht overeenkomstig het UNUM Arbitragereglement. _________________________________________  

ONVOORZIENE GEVALLEN _________________________________________________________________________  

Artikel 32. __________________________________________________________________________________________  

1. In alle gevallen waarin de Statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien beslist ___  

de Algemene Vergadering, op voordracht van de Directie. ___________________________________  

2. In spoedeisende gevallen kan het Bestuur beslissen onder voorbehoud van goedkeuring ___  

door de algemene ledenvergadering. _________________________________________________________  

Machtiging _________________________________________________________________________________________  

Van de bevoegdheid van de verschenen persoon blijkt uit het eerder genoemde uittreksel van ___  

de notulen. _________________________________________________________________________________________  

Domiciliekeuze _____________________________________________________________________________________  

Te dezer zake wordt domicilie gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze akte. ____  

Slot_________________________________________________________________________________________________  
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Waarvan akte, verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. ______________  

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend. ________________________________________________  

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en _  

toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben __  

kennis genomen en daarmee in te stemmen. ______________________________________________________  

Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen persoon _  

en mij, notaris, om elf uur nul minuten ondertekend. ______________________________________________  

Volgt ondertekening. 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

 
 

 


