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Heden, tweeëntwintig augustus tweeduizend tweeëntwintig, verscheen ---  

voor mij, Mr John Roozeboom, notaris te Rijswijk: ---------------------------  

mevrouw Mr Désirée Eugénie Hortense Hekstra-Swaan, notarieel ---------  

medewerker, werkzaam ten kantore van Caminada Notarissen aan de ----  

Haagweg 175 te 2281 AJ Rijswijk, geboren te 's-Gravenhage op zeven ----  

juli negentienhonderdnegenenzestig. ---------------------------------------------  

De verschenen persoon verklaarde:-----------------------------------------------  

- dat de algemene vergadering van Koninklijke Nederlandse -------------  

Slagersorganisatie, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, ----  

statutair gevestigd te Rijswijk, kantoorhoudende te Diepenhorstlaan 3, ---  

2288 EW Rijswijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer ---  

40411542, hierna te noemen: "de vereniging", welke vereniging werd -----  

opgericht bij akte op twee mei negentienhonderdvijfentachtig en welker -  

statuten laatstelijk werden gewijzigd bij akte op negen oktober -------------  

tweeduizend negentien verleden voor Mr J. Roozeboom, notaris te -------  

Rijswijk, heeft besloten tot wijziging van de statuten van de vereniging, --  

onder de opschortende voorwaarde dat het besluit tot statutenwijziging --  

pas in werking treedt nadat de statutenwijziging is goedgekeurd door -----  

Zijne Majesteit de Koning overeenkomstig de bepalingen betreffende het  

predicaat 'Koninklijk'; ---------------------------------------------------------------  

- dat de verschenen persoon bij dat besluit werd gemachtigd de notariële  

akte van statutenwijziging te doen verlijden en te tekenen; -------------------  

1/. - dat van gemeld besluit tot statutenwijziging en gemelde machtiging -----  

blijkt uit een aan deze akte te hechten geschrift;--------------------------------  

1/. - dat van de goedkeuring van Zijne Majesteit de Koning als bedoeld in de 

bepalingen betreffende het predicaat 'Koninklijk' blijkt uit een aan deze --  

akte te hechten geschrift, waarmee is voldaan aan voormelde ---------------  

opschortende voorwaarde. ---------------------------------------------------------  

Vervolgens verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, de  
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statuten van de vereniging te wijzigen als volgt: --------------------------------  

Artikel 8 leden 2 en 3 worden gewijzigd en komen te luiden als volgt: ----  

2. Verzoeken om toelating tot het lidmaatschap dienen uitsluitend ------  

schriftelijk tot het bestuur der vereniging te worden gericht. -----------  

 Onder schriftelijk wordt mede begrepen een langs elektronische -----  

weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. -----------------  

3. Het lidmaatschap wordt verkregen door inschrijving in het ------------  

ledenregister der vereniging. Het ledenregister ligt voor ieder lid ter -  

inzage ten kantore der vereniging. -------------------------------------------  

 Als een lid heeft ingestemd met de oproeping tot een algemene ------  

vergadering door middel van communicatie langs elektronische weg,  

wordt het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt, in -  

het ledenregister opgenomen. ------------------------------------------------  

Aan artikel 12 wordt lid 4 toegevoegd welke komt te luiden als volgt: -----  

4. Aan de eis van schriftelijkheid van een opzegging of een bericht van  

ontzetting wordt niet voldaan als de opzegging of het bericht van ----  

ontzetting uitsluitend elektronisch is gecommuniceerd. -----------------  

Artikel 16 sub b en sub f worden gewijzigd en komen te luiden als volgt:  

b. Met uitzondering van geassocieerde leden worden alle leden, die niet  

zijn geschorst, schriftelijk door het bestuur ter vergadering ------------  

opgeroepen met inachtneming van een termijn van tenminste --------  

veertien dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet  

meegerekend. --------------------------------------------------------------------  

 De bijeenroeping kan, als een lid hiermee instemt, ook plaatsvinden  

door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en ------------  

reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel  

is bekend gemaakt. -------------------------------------------------------------  

f. Alle gewone leden, die niet zijn geschorst, hebben stemrecht en wel -  

elk lid één stem. -----------------------------------------------------------------  

 Een gewoon lid kan zijn stem laten uitbrengen door een daartoe -----  

schriftelijk gemachtigd ander gewoon lid. Het aantal machtigingen --  

wordt vastgesteld op ten hoogste tien zodat een stemgerechtigd lid --  

ter vergadering ten hoogste elf stemmen mag uitbrengen. --------------  

 Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de  



 

 

 

 

- 3 -  

 

 

C A M I N A D A  N O T A R I S S E N  

      

 

 

volmacht elektronisch is vastgelegd. ----------------------------------------  

 Stemgerechtigde leden kunnen in de algemene vergadering hun ------  

stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch ----------------  

communicatiemiddel. Het bestuur kan hieraan nadere voorwaarden-  

verbinden of besluiten dat deze mogelijkheid voor een bepaalde -----  

algemene vergadering niet wordt geboden. --------------------------------  

 Voor de toepassing van het stemmen door middel van een -----------  

elektronisch communicatiemiddel draagt het bestuur ervoor zorg----  

dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel ----  

kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de---  

verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. ----  

 Het bestuur draagt er in de vergaderingen voor zorg dat de -----------  

stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan -------  

deelnemen aan de beraadslaging. --------------------------------------------  

 Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een ------  

elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet ----  

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

gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden -  

uitgebracht. ----------------------------------------------------------------------  

 Onverminderd het stemrecht als lid hebben bestuursleden in de -----  

algemene vergadering een raadgevende stem. ----------------------------  

Na artikel 21 wordt artikel 21A toegevoegd welke komt te luiden als ------  

volgt: ------------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 21A ----------------------------------------------------------------------  

Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige -----  

bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het------  

bestuur belast. -------------------------------------------------------------------------  

Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de algemene ----  

ledenvergadering daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon -----  

tijdelijk met het bestuur belast. ----------------------------------------------------  

Na het nieuwe artikel 21A wordt artikel 21B toegevoegd welke komt te --  

luiden als volgt: -----------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 21B ----------------------------------------------------------------------  

1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen  
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te roepen. ------------------------------------------------------------------------  

2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt --------  

schriftelijk plaats. ---------------------------------------------------------------  

 De bestuurder die voor dit doel een adres aan de vereniging bekend  

heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden ----  

opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres -----------  

gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. --------------------------  

3. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht  

verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een  

elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke -----------  

volmacht. ------------------------------------------------------------------------  

 Een bestuurder kan alleen één medebestuurder in de vergadering ----  

vertegenwoordigen. ------------------------------------------------------------  

4. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering ---------  

besluiten nemen als alle bestuurders zich schriftelijk vóór het ---------  

voorstel hebben verklaard. ---------------------------------------------------  

 Onder een schriftelijke verklaring wordt ook begrepen een langs ----  

elektronische weg gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, ---  

aan het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan -  

alle bestuurders bekend heeft gemaakt. ------------------------------------  

Aan artikel 23 wordt lid 5 toegevoegd welke komt te luiden als volgt: -----  

5. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de -----------  

besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk -------  

belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en  

de met haar verbonden onderneming of organisatie. Een dergelijke -  

bestuurder telt niet mee voor het bepalen van een quorum. -----------  

 Als vanwege het bepaalde in de eerste zin van dit lid geen -------------  

bestuursbesluit kan worden genomen, dan wordt het besluit ----------  

genomen door de algemene ledenvergadering. ---------------------------  

Voorts werd verklaard dat de statuten van de vereniging na voormelde ---  

wijziging luiden als volgt: -----------------------------------------------------------  

NAAM EN ZETEL ---------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 1 --------------------------------------------------------------------------  

De vereniging draagt de naam: Koninklijke Nederlandse ------------------  
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Slagersorganisatie.  ----------------------------------------------------------------  

Zij is gevestigd te Rijswijk (Zuid-Holland). --------------------------------------  

DUUR EN VERENIGINGSJAAR -------------------------------------------  

ARTIKEL 2 --------------------------------------------------------------------------  

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. -----------------------------  

ARTIKEL 3 --------------------------------------------------------------------------  

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig ----------  

december daarop volgende. --------------------------------------------------------  

DOEL EN GRONDSLAG ------------------------------------------------------  

ARTIKEL 4 --------------------------------------------------------------------------  

De vereniging stelt zich ten doel: --------------------------------------------------  

a. het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van de branche--------  

(bestaande uit leden die conform artikel 8 van de statuten rechtmatig  

het slagersbedrijf uitoefenen), waaronder het bevorderen van de -----  

mogelijkheden voor het uitoefenen van het slagersbedrijf in -----------  

Nederland; -----------------------------------------------------------------------  

b. het behartigen van de beroepsbelangen van de branche die vitaal ----  

zijn voor de bedrijfsvoering van de branche; ------------------------------  

c. het behartigen of doen behartigen van de ---------------------------------  

gemeenschappelijke/collectieve belangen van de branche door -------  

onder meer de concurrentiepositie van de branche te bewaken en ---  

oneerlijke concurrentie tegen te gaan; --------------------------------------  

d. het beschermen, handhaven en zo mogelijk verbeteren van de --------  

concurrentiepositie van de branche onder meer door het weren van -  

rechtspersonen of natuurlijke personen die niet rechtmatig het -------  

slagersbedrijf uitoefenen; ------------------------------------------------------  

e. het behartigen of doen behartigen van de belangen van de branche --  

bij de overheid en maatschappelijke organisaties; en ---------------------  

f. het behartigen van de belangen van individuele ondernemers in het -  

slagersbedrijf, waaronder mede begrepen advisering en bijstand. -----  

MIDDELEN ------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 5 --------------------------------------------------------------------------  

De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door: -  

a. het verenigen van ondernemers in het slagersbedrijf, aspirant- --------  
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ondernemers, oud-ondernemers en donateurs; ---------------------------  

b. het vertegenwoordigen van de branche in alle daartoe in aanmerking  

komende organen;----------------------------------------------------------------  

c. het stimuleren van vakonderwijs en het bevorderen van aanvullend -  

vakonderwijs; --------------------------------------------------------------------  

d. het bevorderen en organiseren van ondernemerscursussen en ---------  

voorlichtingsbijeenkomsten, vakwedstrijden en --------------------------  

vaktentoonstellingen; ----------------------------------------------------------  

e. het uitgeven dan wel doen uitgeven van vakliteratuur en literatuur ---  

over het ondernemen; ---------------------------------------------------------  

f. het aangaan van en medewerken aan het tot stand brengen van -------  

CAO's; ----------------------------------------------------------------------------  

g. het instellen en beheren van fondsen voor speciale doeleinden, -------  

welke bij huishoudelijk reglement nader worden geregeld; -------------  

h. het organiseren van of medewerking verlenen aan regionale -----------  

evenementen van leden; -------------------------------------------------------  

i. het samenwerken met daarvoor in aanmerking komende ---------------  

organisaties; ----------------------------------------------------------------------  

j. het voeren van procedures; en -----------------------------------------------  

k. alle andere wettige middelen die aan het doel van de vereniging ------  

bevorderlijk kunnen zijn. ------------------------------------------------------  

LIDMAATSCHAP -----------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 6 --------------------------------------------------------------------------  

De vereniging wordt gevormd door leden en donateurs, welke de ---------  

statuten van de vereniging naar doel en grondslag kunnen -------------------  

onderschrijven. -----------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 7 --------------------------------------------------------------------------  

De vereniging kent alleen gewone leden. Daarnaast kent de vereniging ---  

buitengewone leden en ereleden, welke leden niet dienen te worden-------  

aangemerkt als leden in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. --  

ARTIKEL 8 --------------------------------------------------------------------------  

1. Gewone leden zijn natuurlijke personen en rechtspersonen, die ------  

rechtmatig het slagersbedrijf uitoefenen, voor eigen rekening en -----  

risico dan wel middels een samenwerkingsverband als een -------------  
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vennootschap onder firma dan wel commanditaire vennootschap. In  

casu wordt onder slagersbedrijf verstaan een onderneming waarin ---  

bedrijfsmatig voor menselijke consumptie vlees wordt bewerkt tot --  

(toebereide) waren, al of niet in samenhang met de bereiding van ----  

vleeswaren en de verkoop daarvan aan particulieren, horeca of -------  

instellingen alsmede voorverpakkingsbedrijven. --------------------------  

2. Verzoeken om toelating tot het lidmaatschap dienen uitsluitend ------  

schriftelijk tot het bestuur der vereniging te worden gericht. -----------  

 Onder schriftelijk wordt mede begrepen een langs elektronische -----  

weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. -----------------  

 Bij huishoudelijk reglement wordt de wijze van aanmelding geregeld.  

3. Het lidmaatschap wordt verkregen door inschrijving in het ------------  

ledenregister der vereniging. Het ledenregister ligt voor ieder lid ter -  

inzage ten kantore der vereniging. -------------------------------------------  

 Als een lid heeft ingestemd met de oproeping tot een algemene ------  

vergadering door middel van communicatie langs elektronische weg,  

wordt het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt, in -  

het ledenregister opgenomen. ------------------------------------------------  

4. Het bestuur beslist omtrent de al dan niet toelating tot het ------------  

lidmaatschap, uiterlijk drie maanden nadat het verzoek hem heeft ----  

bereikt. ----------------------------------------------------------------------------  

5. Indien het lidmaatschap wordt geweigerd moet het desbetreffende --  

besluit ten spoedigste met opgave van redenen schriftelijk aan de ----  

verzoeker worden medegedeeld. Tegen een dergelijk besluit staat ----  

binnen een maand na ontvangst van de mededeling beroep open op  

de eerstvolgende algemene vergadering, die in hoogste ressort over -  

de toelating beslist. -------------------------------------------------------------  

6. leder lid, dat geen natuurlijk persoon is, dient bij zijn toetreding ------  

schriftelijk aanwijzing te doen van een zijner bestuursleden casu quo  

beherende vennoten om namens hem jegens de vereniging op te-----  

treden, de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen en  

de aan het lidmaatschap der vereniging verbonden verplichtingen te  

voldoen. Het in voormelde volzin bedoelde bestuurslid casu quo ----  

beherend vennoot dient te voldoen aan de eisen welke vanuit de wet  
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aan de rechtmatige uitoefening van het slagersbedrijf worden ---------  

gesteld. ----------------------------------------------------------------------------  

7. leder lid, dat geen natuurlijk persoon is, is gehouden op de in het ----  

vorige lid van dit artikel aangegeven wijze mededeling te doen van---  

verandering in de aanwijzing en voorts ingeval van ontstentenis van -  

degenen, die met inachtneming van het in het vorige lid van dit ------  

artikel bepaalde, in zijn plaats treedt. ----------------------------------------  

ARTIKEL 9 --------------------------------------------------------------------------  

1. Buitengewone leden worden onderscheiden in: --------------------------  

 a. senior leden; ---------------------------------------------------------------  

 b. aspirant leden; -------------------------------------------------------------  

 c. geassocieerde leden. ------------------------------------------------------  

2. Senior leden zijn natuurlijke personen, die geen gewoon lid meer ----  

zijn, doch onmiddellijk voorafgaande aan de beëindiging van hun ----  

onderneming, gewoon lid van de vereniging zijn geweest, als ----------  

bedoeld in artikel 8. ------------------------------------------------------------  

3. Aspirant leden zijn natuurlijke personen, die het oogmerk hebben ---  

zich als zelfstandig ondernemer in het slagersbedrijf te vestigen. Het  

aspirant lidmaatschap dient middels de vestiging als zelfstandig -------  

ondernemer in het slagersbedrijf binnen één jaar te worden omgezet  

in een gewoon lidmaatschap van de vereniging, bij gebreke waarvan -  

het aspirant lidmaatschap eindigt. -------------------------------------------  

4. Geassocieerde leden zijn natuurlijke personen en rechtspersonen, ---  

die voor eigen rekening en risico dan wel middels een ------------------  

samenwerkingsverband als een vennootschap onder firma dan wel --  

commanditaire vennootschap een onderneming drijven, wiens -------  

activiteiten niet vallen onder de uitoefening van een slagersbedrijf als  

omschreven in artikel 8 lid 1, maar hiermee desondanks een ----------  

associatie hebben op grond waarvan zij verbonden willen zijn met ---  

de vereniging. -------------------------------------------------------------------  

5.  Senior leden en aspirant leden hebben toegang tot alle -----------------  

ledenvergaderingen. Geassocieerde leden hebben geen toegang tot --  

de ledenvergadering. Senior leden, aspirant leden en geassocieerde---  

leden hebben geen stemrecht. ------------------------------------------------  
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ERELEDEN ------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 10 -------------------------------------------------------------------------  

Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich voor de slagersbranche op ---  

bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe op voordracht  

van het bestuur of van tenminste vijfentwintig leden door de algemene --  

vergadering als zodanig zijn benoemd en die de benoeming hebben -------  

aanvaard. Een voordracht tot benoeming tot erelid gaat vergezeld van----  

een schriftelijke toelichting. Op een door de leden gedane voordracht tot  

benoeming tot erelid brengt het bestuur advies uit. Het besluit van de ----  

algemene vergadering tot benoeming van een erelid dient te worden ------  

genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de ----------  

uitgebrachte stemmen. Ereleden hebben toegang tot alle --------------------  

ledenvergaderingen, doch hebben geen stemrecht. ----------------------------  

DONATEURS ----------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 11 -------------------------------------------------------------------------  

Donateurs zijn als zodanig door het bestuur toegelaten natuurlijke of -----  

rechtspersonen, zomede commanditaire vennootschappen en --------------  

vennootschappen onder firma, die eenmaal of jaarlijks een bijdrage in de  

kas der vereniging storten volgens de regels bij huishoudelijk reglement --  

gesteld. Donateurs hebben geen toegang tot de algemene -------------------  

ledenvergadering. ---------------------------------------------------------------------  

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP -----------------------------------------  

ARTIKEL 12 -------------------------------------------------------------------------  

1. Het lidmaatschap eindigt: -----------------------------------------------------  

 a. door de dood van het lid. -----------------------------------------------  

  Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt zijn ------  

lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan of door de ----------  

ontbinding van een vennootschap onder firma of een -------------  

commanditaire vennootschap; -----------------------------------------  

 b. door opzegging door het lid. --------------------------------------------  

  Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts ---------  

geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, mits ----------  

schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van drie -  

maanden. ---------------------------------------------------------------------  
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 c. door opzegging namens de vereniging. -------------------------------  

  Deze kan geschieden in geval van faillissement of onder ---------  

curatelestelling van een lid, voorts wanneer een lid opgehouden  

heeft aan de vereisten door de statuten aan het lidmaatschap ----  

gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de ---------  

vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten ---  

voortduren. De opzegging geschiedt door het bestuur. -----------  

 d. door ontzetting. -----------------------------------------------------------  

  Deze kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd -  

met de statuten, het reglement of besluiten van het bestuur der -  

vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze ---------  

benadeelt.-------------------------------------------------------------------  

2. De ontzetting geschiedt door het bestuur. ---------------------------------  

3. De geroyeerde is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de ---  

kennisgeving van het met redenen omkleed besluit tot ontzetting in -  

beroep te gaan bij de algemene vergadering, die in hoogste ressort ---  

beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het  

lid geschorst. --------------------------------------------------------------------  

4. Aan de eis van schriftelijkheid van een opzegging of een bericht van  

ontzetting wordt niet voldaan als de opzegging of het bericht van ----  

ontzetting uitsluitend elektronisch is gecommuniceerd. -----------------  

ARTIKEL 13 -------------------------------------------------------------------------  

Verlies van het lidmaatschap doet alle aan het lidmaatschap verbonden --  

rechten ---------------------------------------------------------------------------------  

teloorgaan.  

ARTIKEL 14 -------------------------------------------------------------------------  

Niettemin blijft het lid na beëindiging van het lidmaatschap volledig ------  

aansprakelijk voor de contributie over het lopende verenigingsjaar. --------  

ARTIKEL 15 -------------------------------------------------------------------------  

Bij beëindiging van het lidmaatschap wegens sluiting van het bedrijf in de  

eerste helft van het verenigingsjaar is het betrokken lid slechts -------------  

aansprakelijk voor de helft van de vastgestelde contributie, mits hij dit ---  

tenminste zes maanden voor het einde van het verenigingsjaar per --------  

aangetekend schrijven aan het bestuur kenbaar heeft gemaakt.--------------  
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ALGEMENE LEDENVERGADERING ----------------------------------  

ARTIKEL 16 -------------------------------------------------------------------------  

a. De algemene ledenvergadering komt tenminste eenmaal per jaar -----  

bijeen. De vergadering dient plaats te vinden in het voorjaar. ----------  

b. Met uitzondering van geassocieerde leden worden alle leden, die niet  

zijn geschorst, schriftelijk door het bestuur ter vergadering ------------  

opgeroepen met inachtneming van een termijn van tenminste --------  

veertien dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet  

meegerekend. --------------------------------------------------------------------  

 De bijeenroeping kan, als een lid hiermee instemt, ook plaatsvinden  

door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en ------------  

reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel  

is bekend gemaakt. -------------------------------------------------------------  

c. Buitengewone bijeenkomsten van de algemene vergadering kunnen -  

op dezelfde wijze door het bestuur worden uitgeschreven. Het -------  

bestuur is daartoe verplicht wanneer tenminste tien procent der ------  

stemgerechtigde leden dit schriftelijk aan het bestuur kenbaar heeft -  

gemaakt. --------------------------------------------------------------------------  

d. De algemene ledenvergadering besluit met gewone meerderheid van  

stemmen tenzij de wet of de statuten een grotere meerderheid --------  

voorschrijven. -------------------------------------------------------------------  

e. De leden hebben het recht het woord te voeren en voorstellen in te -  

dienen. ----------------------------------------------------------------------------  

f. Alle gewone leden, die niet zijn geschorst, hebben stemrecht en wel -  

elk lid één stem. -----------------------------------------------------------------  

 Een gewoon lid kan zijn stem laten uitbrengen door een daartoe -----  

schriftelijk gemachtigd ander gewoon lid. Het aantal machtigingen --  

wordt vastgesteld op ten hoogste tien zodat een stemgerechtigd lid --  

ter vergadering ten hoogste elf stemmen mag uitbrengen. --------------  

 Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de  

volmacht elektronisch is vastgelegd. ----------------------------------------  

 Stemgerechtigde leden kunnen in de algemene vergadering hun ------  

stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch ----------------  

communicatiemiddel. Het bestuur kan hieraan nadere voorwaarden-  
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verbinden of besluiten dat deze mogelijkheid voor een bepaalde -----  

algemene vergadering niet wordt geboden. --------------------------------  

 Voor de toepassing van het stemmen door middel van een -----------  

elektronisch communicatiemiddel draagt het bestuur ervoor zorg----  

dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel ----  

kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de---  

verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. ----  

 Het bestuur draagt er in de vergaderingen voor zorg dat de -----------  

stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan -------  

deelnemen aan de beraadslaging. --------------------------------------------  

 Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een ------  

elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet ----  

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

gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden -  

uitgebracht. ----------------------------------------------------------------------  

 Onverminderd het stemrecht als lid hebben bestuursleden in de -----  

algemene vergadering een raadgevende stem. ----------------------------  

g. De voorzitter van het bestuur is tevens voorzitter van de algemene --  

vergadering. ----------------------------------------------------------------------  

h. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen ------  

gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter -----------  

aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de -----  

eerstvolgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de -  

voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend. ----------  

HET BESTUUR -------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 17 -------------------------------------------------------------------------  

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen personen, ----  

doch in ieder geval uit een oneven aantal, te bepalen door de algemene ---  

ledenvergadering. ---------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 18 -------------------------------------------------------------------------  

De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering gekozen  

uit de gewone leden als bedoeld in artikel 8. ------------------------------------  

ARTIKEL 19 -------------------------------------------------------------------------  

Op voordracht van het bestuur kiest de algemene vergadering een --------  
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voorzitter. Het bestuur kiest uit haar midden een vice-voorzitter, een -----  

penningmeester en verdeelt de overige taken. ----------------------------------  

ARTIKEL 20 ------------------------------------------------------------------------  

De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, -------  

indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een -  

meerderheid vereist van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte ---  

stemmen. ------------------------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 21 -------------------------------------------------------------------------  

a. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van ---  

maximaal vier jaar. Onder een jaar wordt ten deze verstaan de --------  

periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene -----------------  

vergaderingen. -------------------------------------------------------------------  

b. De leden van het bestuur treden of volgens een door het bestuur op  

te maken rooster, dat zodanig is ingericht dat nimmer tegelijkertijd --  

de voorzitter, de vice-voorzitter en de penningmeester aftreden. -----  

c. Volgens het rooster aftredende leden van het bestuur zijn -------------  

onmiddellijk herbenoembaar als bestuurslid, al dan niet in dezelfde --  

functie, doch ten hoogste eenmaal. De bestuursleden met de functie  

van voorzitter of de functie van penningmeester zijn ten hoogste ----  

tweemaal herbenoembaar als bestuurslid. ----------------------------------  

d. Indien een tussentijdse vacature ontstaat wordt daaraan zo spoedig --  

mogelijk, doch uiterlijk in de eerstvolgende jaarlijkse algemene -------  

ledenvergadering voorzien. Op het rooster neemt de tussentijds -----  

benoemde de plaats in van zijn voorganger in wiens vacature hij is --  

benoemd. Deze gedeeltelijke zittingsperiode blijft buiten---------------  

beschouwing voor de toepassing van het bepaalde in het vorig lid. ---  

e. Sub c en sub d van dit artikel gelden niet indien in een tussentijdse --  

vacature wordt voorzien door een persoon die op grond van sub c --  

en d van dit artikel niet benoembaar zou zijn. ----------------------------  

f. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. -----------------  

ARTIKEL 21A ----------------------------------------------------------------------  

Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige -----  

bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het------  

bestuur belast. -------------------------------------------------------------------------  
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Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de algemene ----  

ledenvergadering daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon -----  

tijdelijk met het bestuur belast. ----------------------------------------------------  

ARTIKEL 21B ----------------------------------------------------------------------  

1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen  

te roepen. ------------------------------------------------------------------------  

2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt --------  

schriftelijk plaats. ---------------------------------------------------------------  

 De bestuurder die voor dit doel een adres aan de vereniging bekend  

heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden ----  

opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres -----------  

gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. --------------------------  

3. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht  

verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een  

elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke -----------  

volmacht. ------------------------------------------------------------------------  

 Een bestuurder kan alleen één medebestuurder in de vergadering ----  

vertegenwoordigen. ------------------------------------------------------------  

4. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering ---------  

besluiten nemen als alle bestuurders zich schriftelijk vóór het ---------  

voorstel hebben verklaard. ---------------------------------------------------  

 Onder een schriftelijke verklaring wordt ook begrepen een langs ----  

elektronische weg gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, ---  

aan het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan -  

alle bestuurders bekend heeft gemaakt. ------------------------------------  

ARTIKEL 22 ------------------------------------------------------------------------  

Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van alle overeenkomsten, gene -----  

uitgezonderd.--------------------------------------------------------------------------  

De in de wet voorkomende bevoegdheidsbeperkingen gelden derhalve ---  

niet. -------------------------------------------------------------------------------------  

VERTEGENWOORDIGING -------------------------------------------------  

ARTIKEL 23 ------------------------------------------------------------------------  

1. Het bestuur is bevoegd tot het vertegenwoordigen van de vereniging  

in en buiten rechte. -------------------------------------------------------------  
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2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de ----------  

voorzitter, respectievelijk de vice-voorzitter tezamen met een der ----  

andere bestuursleden. ----------------------------------------------------------  

3. Het bestuur kan aan de penningmeester volmacht verlenen tot -------  

vertegenwoordiging van de vereniging binnen in de volmacht te -----  

stellen grenzen. ------------------------------------------------------------------  

 Het bestuur kan ook aan andere bestuurders en derden, hetzij aan ---  

hen afzonderlijk, hetzij aan hen gezamenlijk handelend, volmacht ---  

verlenen.--------------------------------------------------------------------------  

4. Het bestuur is bevoegd een algemeen directeur te benoemen, welke -  

nader in artikel 24 wordt geregeld, die tevens afzonderlijk bevoegd is  

om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen voor-----  

zover het betreft de dagelijkse gang van zaken in de vereniging en de  

handhaving en de uitvoering van door de algemene ---------------------  

ledenvergadering genomen besluiten onverminderd de bevoegdheid  

van het bestuur om te dien aanzien nadere regelen te treffen. ---------  

5. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de -----------  

besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk -------  

belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en  

de met haar verbonden onderneming of organisatie. Een dergelijke -  

bestuurder telt niet mee voor het bepalen van een quorum. -----------  

 Als vanwege het bepaalde in de eerste zin van dit lid geen -------------  

bestuursbesluit kan worden genomen, dan wordt het besluit ----------  

genomen door de algemene ledenvergadering. ---------------------------  

ALGEMEEN DIRECTEUR ---------------------------------------------------  

ARTIKEL 24 ------------------------------------------------------------------------  

1. De dagelijkse werkzaamheden van de vereniging staan onder leiding  

van de algemeen directeur. ----------------------------------------------------  

2. De algemeen directeur is verantwoording schuldig aan het bestuur --  

over zijn werkzaamheden en brengt daarover periodiek verslag uit ---  

aan het bestuur. -----------------------------------------------------------------  

3. Het bestuur kan een reglement (directiestatuut) vaststellen waarin de  

taken en bevoegdheden van de algemene directeur nader worden ----  

geregeld. --------------------------------------------------------------------------  
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GELDMIDDELEN ---------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 25 ------------------------------------------------------------------------  

De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit: ------------------  

a. contributies;----------------------------------------------------------------------  

b. inkomsten uit activiteiten; -----------------------------------------------------  

c. toevallige baten. -----------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 26 ------------------------------------------------------------------------  

leder lid, behoudens ereleden, is een jaarlijkse contributie verschuldigd ---  

aan de vereniging, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de ----------  

algemene vergadering. ---------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 27 ------------------------------------------------------------------------  

De begroting dient jaarlijks door de algemene vergadering te worden -----  

goedgekeurd en dient twee weken voor de betreffende algemene ----------  

vergadering op het secretariaat ter inzage te liggen. ----------------------------  

ARTIKEL 28 ------------------------------------------------------------------------  

a. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een ------------  

jaarvergadering gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering --  

zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige ----------  

bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen ---  

boekjaar gevoerd bestuur. -----------------------------------------------------  

b. De financiële jaarstukken behoeven de goedkeuring van een externe  

registeraccountant. -------------------------------------------------------------  

c. De financiële jaarstukken dienen twee weken voor de betreffende ---  

algemene vergadering op het secretariaat ter inzage te liggen.----------  

REGLEMENTEN ----------------------------------------------------------------  

ARTIKEL 29 ------------------------------------------------------------------------  

a. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, -----  

waarin worden geregeld de onderwerpen, die krachtens deze ----------  

statuten daarin regeling dienen te vinden en waarin tevens kan -------  

worden voorzien in hetgeen deze statuten niet of niet volledig --------  

bevatten. -------------------------------------------------------------------------  

b. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die ------  

strijdig zijn met de wet of met deze statuten. ------------------------------  

c. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van het ----------------  



 

 

 

 

- 17 -  

 

 

C A M I N A D A  N O T A R I S S E N  

      

 

 

huishoudelijk reglement is het bepaalde in artikel 33a. en b. van ------  

overeenkomstige toepassing. -------------------------------------------------  

STATUTENWIJZIGING -------------------------------------------------------  

ARTIKEL 30 ------------------------------------------------------------------------  

a. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit  

van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de ------  

mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden ------------  

voorgesteld. ----------------------------------------------------------------------  

b. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling ---  

van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten --------  

tenminste veertien dagen voor de dag der vergadering een afschrift --  

van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is ------  

opgenomen, voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de ----  

dag, waarop de vergadering wordt gehouden. -----------------------------  

c. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering -----  

slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste ---------  

twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. -----------------------  

d. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een -------  

notariële akte is opgemaakt. ----------------------------------------------------  

e. Het bepaalde in de leden a. en b. van dit artikel is niet van -------------  

toepassing, indien ter algemene vergadering alle stemgerechtigden ---  

aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot--------------------  

statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. ------------  

f. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van -  

de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van  

de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten ------  

kantore van het door de betreffende Kamer van Koophandel en -----  

Fabrieken gehouden handelsregister. ---------------------------------------  

ONTBINDING EN VEREFFENING -------------------------------------  

ARTIKEL 31 -------------------------------------------------------------------------  

a. Het bepaalde in het voorgaande artikel leden a, b, c en e is van -------  

overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ----------  

vergadering tot ontbinding van de vereniging. ----------------------------  

b. Tenzij de algemene vergadering bij het in het vorige lid bedoelde ----  
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besluit een andere bestemming vaststelt voor het batig saldo, komt --  

dit toe aan hen die ten tijde van de ontbinding lid waren van de ------  

vereniging. -----------------------------------------------------------------------  

c. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de -----------  

vereffening door het bestuur. ------------------------------------------------  

d. Na 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,  

moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden 'in ------------  

liquidatie'. ------------------------------------------------------------------------  

Slot akte. ------------------------------------------------------------------------------  

Deze akte is in minuut opgemaakt en verleden te Rijswijk op de datum in  

de aanhef van deze akte vermeld. -------------------------------------------------  

Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de verschenen persoon is ----  

opgegeven en toegelicht, heeft deze verklaard van de inhoud van deze ---  

akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen  

prijs te stellen. -------------------------------------------------------------------------  

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet, -  

door de verschenen persoon, die mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, --  

ondertekend om vijftien uur en eenenveertig minuten. -----------------------  

 

Volgt ondertekening. 

 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

 

  

Dit afschrift is geen afschrift als bedoeld in artikel 49 van de Wet 

op het notarisambt. 


