


l .  De vereniging heeft  ten doel :het  bevorderen van de ui twissel ing van kennis en
ervaringen met de toegepaste polit icologie tussen prakti jk-polit icologen, -

wetenschappers en andere beoefenaars van toegepaste polit icologie en het -

verrichten van al hetgeen met het eerder genoemde verband houdt of daartoe
bevorderli jk kan zijn.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door minimaal één keer -
per jaar een bijeenkomst te organiseren en het verrichten van alle verdere -
handel ingen, die met het vorenstaande in de ruimste z in verband houden of  -
daartoe bevorderli jk kunnen zijn.

Artikel 3 - Lidmaatschap
'1.  L id van de vereniging kunnen z

statuten van de vereniging ond
aan de verenigingsactiviteiten.
Het Iidmaatschap is persoonli jk en niet voor overgang vatbaar.
Leden zijn zij die zich als l id bij het bestuur hebben aangemeld en door het -

bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. In geval van niet- -
toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating -
beslu iten.
De algemene vergadering kan een l id, op grond van zi jn bi jzondere verdiensten
voor de vereniging, tot erel id benoemen.
Een erel id heeft dezelfde rechten en pl ichten als een gewoon l id. Hij  of zí j  -

heeft geen contributieplicht.
4. De secretaris van het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en

adressen van alle leden zijn opgenomen. Als een lid heeft ingestemd met de -

oproepingVaneena|gemenevergader ingmetcommunicat ie langs-
elektronische weg, wordt het adres dat door het l id voor dit doel is bekend -
gemaakt, in het ledenregister opgenomen.
Een lid kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste drie maanden -
worden geschorst, als een lid in stri jd handelt met de statuten, reglementen of
besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredeli jke wijze benadeelt. -

Gedurende deze periode van schorsing kan het l id zijn l idmaatschapsrechten -
n iet u itoefenen, zij n I id maatscha psverpl ichtingen b I i jven bestaa n.
Binnen één maand nadat het l id van het beslui t  tot  schorsing in kennis is -
gesteld, kan dat l id van dat besluit in hoger beroep gaan bij de algemene -
vergadering en daar verweer voeren. Het bestuur is verplicht.hiertoe de -
algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van -
het beroepschrift.-Gedurendê de beroepstermijn en hangende het beroep bli j ft
het l id geschorst.

Artikel 4 - Einde lidmaatschap
1. Het l idmaatschap eindigt  door:

a. het overlí jden van het l id;
b.  opzegging door het l id;

i jn natuurli jke personen die het doel en de -
erschrijven en daadwerkeli jk wil len meewerken

7.

c. opzegging door de vereniging;



d. ontzetting.
Opzegging van het l idmaatschap door het l id kan slechts plaatsvÍnden tegen -
het einde van een boekjaar, mits schrifteli jk en met inachtneming van een -
opzeggingstermijn van ten minste een maand. ln ieder geval kan het -
l idmaatschap worden beëindigd door opzegging tegen het eind van het
boekjaar, volgend op dat waarin wordt opgezegd, of onmiddell i jk, als
redeli jkerwijs niet gevergd kan worden het l idmaatschap te laten voortduren.
De contributie voor het lopende jaar bli j ft het l id verschuldigd.
Te late opzegging heeft tot gevolg dat het l idmaatschap - met inbegrip van de
daaraan verbonden verpl icht ingen -  eerst  e indigt  aan het eind van hetvolgend
boekjaar, tenzij het bestuur wegens bijzondere omstandigheden anders besluit.
Een l id kan zi jn l idmaatschap met onmiddel l i jke ingang opzeggen binnen een
maand nadat een besluit waarbij zi jn rechten zijn beperkt of zijn
verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het -
beslui t  is  dan niet  op hem van toepassing.
Een l id kan zi jn l idmaatschap met onmiddel l i jke ingang opzeggen binnen een
maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere -
rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing is meegedeeld. In dat geval bli j ft hij de -
oorspronke| i jkvoordat jaarvastgeste|decontr ibut ieverschu|digd.-

3. 0pzegging van het l idmaatschap
bestuur, door middel van een sch
van de reden(en) van opzegging.
Opzegging is mogel i jk :

als een l id nietmeer voldoet aan de statutaire vereisten voor het
l idmaatschap,
als een l id -  ondanks zorgvuldige aanmaning -  z i jn verpl icht ingen ten -

opzichte van de vereniging niet nakomt, of-
- wanneer redeli jkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het -

l idmaatschap te laten voortduren
Bij het opzeggingsbesluit wordt ook de datum van beëindiging van het -
l idmaatschap vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar bli j ft
verscn u to tgo.
Ontzetting uit het l idmaatschap geschiedt door het bestuur, door middel van -
een schrifteli jk bericht aan het l id, met vermelding van de reden(en) van de -
ontzetting
Ontzett ing is al leen mogeli jk als een l id in str i jd handelt of heeft gehandeld -

met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging
oponrede| i jkewi jzebenadee|tofheeftbenadee|d.-
De ontzetting gaat onmiddell i jk in. De contríbutie voor het lopende jaar bli j ft
verschu ldigd.
Binnen één maand nadat het l id van het beslui t  tot  opzegging of  ontzett ing in
kennis is gesteld,  kan dat l id van dat beslui t  in beroep gaan bi j  de algemene -
vergadering en daar verweer voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de -

door de vereniging geschiedt door het
ri f tel i jk bericht aan het l id, met vermelding -



algemene vergadering bi jeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van -

het beroepschrif t .  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het

lid geschorst.
e- ,Aan de eis van schrifteli jkheid van een opzegging of een berichtvan -

ontzefting wordt niet voldaan indien de opzegging of het bericht van --

ontzetting uitsluitend elektronisch is gecommuniceerd.
Artikel 5 - Donateurs
1 Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.-.----

Donateurs zijn gebonden aan de statuten, reglementen en besluiten van de -

vereniging. Zi j  hebben al leen toegang tot  de algemene vergader ing als die -

vergadering dat besluit '  Zij hebben daar geen stemrecht'-
2." De in deze statuten voor leden getroffen regelingen overtoelating en ---

opzegging met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogeli jk ook van toepassing -

op donateurs.
De algemene vergadering stelt het minimumbedrag vast dat, hetzij per

boekjaar, hetzij ineens, door een donateur aan de vereniging is verschuldigd'-
Daarbij kan aan de donateurs gevraagd worden om een opdracht tot -

automatische betaling van de periodieke bijdrage te verstrekken.-
De secretaris houdt een
donateurs zijn vermeld.

register bi j  waarin de namen en adressen van de _-.

Art ikel 6 - Contributíe van de leden
1- De leden betalen een jaarli jkse contributie, waarvan de hoogte wordt

vastgesteld door de algemene vergadering
De leden kunnen daarbi j  in categor ieën worden ingedeeld die een
versch i l lende contributie betalen.

Z. Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid geheel

of ten dele ontheffing te verlenen van het betalen van contributie in enig jaar.

Artikel 7 - Bestuur: samenstell ing en benoeming
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste drie

en ten hoogste zeven Personen'
De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
Het bestuur kent een voorzitter, secretaris en penningmeester'
Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies, tenzij de algemene -

vergadering zich het recht voorbehoudt de voorzitter te benoemen. -=-

De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden -

verenigd. Voor elk van hen kan het bestuur uit zi jn midden €eh ==-----

plaatsvervanger aanwijzen, die in geval van ontstentenis of belet de functie -

vervult van degene voor wie hij als plaatsvervanger is aangewezen. Een niet- -

voltall ig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. Het bestuur draagt er zorg voor

dat de algemene vergadering zo spoedig mogeli jk in de vacatures kan
voorzien.

Z. De algemene vergadering benoemt de bestuursleden; bij besluit genomen met

een meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de leden die in de



vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3- De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een voordracht. Het bestuur is

bevoegd een voordracht op te maken.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene -
vergadering meegedeeld.
De voordracht is niet bindend.
a. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste twee (2)

jaar. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken -
rooster. Een volgens rooster aftredende bestuurder is onmíddell i jk -
herbenoembaar
De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het -
rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. -

ftikel I - Einde bestuurslidmaatschap; schorsing
!-  Eenbestuursl idmaatschapeindigt :

door aftrede
vastgesteld;

n op grond van het roostervan aftreden, als een rooster is -

door het vri jwil l ig aftreden van een bestuurslid;
door overli jden van een bestuurslid;
door ondercuratelestell ing van een bestuurslid of onder bewindstell ing -
van zi jn gehele vermogen;
wanneerhetbestuursl idniet langer| id isvandevereniging;-
door ontslag van het bestuurslid op grond van een besluit van de
algemenevergader ing9enomenmeteenmeerderheidvande_
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is;-
wanneer het bestuurslid in staat van fail l issement wordt verklaard, een -

regeling in het kader van de Schuldsaneringsregeling natuurlUke -
personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surséance van -

betaling verkri jgt;
een en ander met in achtneming van het hierna bepaalde.
Een bestuurslid kan te allen ti jde door de algemene vergadering worden -
geschorst. Bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste
drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. ln een vergadering waarin ten -
minste de helftvan de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De schorsing -
beloopt ten hoogste drie maanden en kan door de algemene vergadering -
eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt gedurende de schorsing geen
ontslag, dan is de schorsing'na het verloop van de termijn geëindigd. Het -
bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende algemene -

vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen -
bijstaan.

lrtikel 9 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming
l. ledere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te -

roepen.



De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt
schrifteli jk, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven -

dagen, de dag van bi jeenroeping en die van de vergader ing niet  -
meegerekend, onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip en de -
ptaats van de vergader ing en van de te behandelen onderwerpen
[agenda).

: 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 toegezonden leesbaar en
reprod uceerbaa r bericht.

ï  - le vergader ingen van het bestuurworden gehouden op de plaats te bepalen -

: or degeen die de vergadering bi jeenroept.

-sren werd gehandeld in str i jd met enige bepal ing van de twee vor ige leden -

r ; .  net  bestuur niet temin rechtsgeldige beslui ten nemen, mits al le
: ,gt t lurderstervergader ingaanwezigofvertegenwoordigdzt jn.-
len hestuurder kan aan een andere bestuurder schrif tel i jk volmacht verlenen -

: ' i  zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen. Een elektronisch
*estgeïegde volmacht geldt als een schrif tel i jke volmacht. Een bestuurder kan
: echrts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
* ce vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.
,rcor-Zov€Í in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, -
v*orden de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid -

*eq d€ uítgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de -

* ac nzitter doorslag gevend.
ilm*ai ï0 -
*arymderÍng

Leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten -

' l  le ' ' 'oozitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zi jn afwezigheid -

,ool .z iet  de vergader ing zel f  in haar le id ing.
|  !  -  t - - - - - - la ^ l -le voozifter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in

;e uergader ingen worden gehouden.
-et door de voorzitter in de vergadering uitgesproken oordeel over de uitslag
rE' 'r e€r stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een -

:enomen besluit,  voor zover werd gestemd over een niet schrif tel i jk vastgelegd
r  JUJ )1tr1.

, 'an het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen -

:enouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen
F€rsoon. De notulen worden - nadat zij zijn vastgesteld - door de voorzitter en
:e secretaris ondertekend.
r' let bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen,
nits alle bestuurders zich schrifteli jk vóór het voorstel hebben verklaard. -
0ndereenschr i f te| i jkeverklar ingwordtmedebegrepeneen|angs-
e ektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het -

adnes dat het bestuurvoordi t  doel  heeftvastgesteld en aan al le bestuurders -



bekend heeft gemaakt.
A*tlkeN 11 - Bestuur: taken en bevoegdheden
' l- let bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Elke bestuurder is -

tegenover de vereniging gehouden tot een behoorli jke vervull ing van de hem -

opgedragen taak. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de -

vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, -_

naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een

administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en ---

andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen ti jde de -

rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.

Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren'-
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
tot verkri jging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, noch tot het

aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdeli jk

schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot .-*--.

zekerheidstell ing voor de schuld van een derde verbindt. Deze beperking van -

de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden tegengeworpen. --

Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen, tenzij -

dit qeschiedt onder het voorrecht van boedelbeschrijving'-
Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor -

besluiten tot:
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkri jgen of

geven van registergoederen
h_

d.

e.

f.

het aangaan van geldleningen of kredietovereenkomsten;

het ter leen verstrekken van gelden;

het aangaan van een vaststell ingsovereenkomst ter beëindiging van een
gesch i  l ;
het optredenin rechte, met inbegrip van arbitrale procedures, waaronder

het doen va
die ui tgaan
vaststel len.

q. het aangaan, wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten

Óe algemene vergadering kan bi j  een daartoe strekkend besluit duideli jk te -

omschri jven andere dan hiervoor omschreven besluiten van het bestuur aan -

haar goedkeur ing onderwerpen. Een dergel i jk  beslui t  van de algemene

vergadering wordt onmiddell i jk aan het bestuur medegedeeld' =---

0p het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen beroep

worden gedaan.
A.r'tikel 12 - Vertegenwoordiging

niet begrepen het nemen Van conservatoire maatregelen en andere -

rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen l i jden;
n investeringen en aangaan van andere rechtshandelingen -

boven het bedrag dat de algemene vergadering perjaar kan

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.



I'

I' [hwrtegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee --

grezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één moet zijn de -

uootzitter, de secretaris of de penningmeester, dan wel de bestuurder die, -

mb bli jkt uit de inschrijving in het handelsregister, als waarnemer een van -

deze functies vervult.
i l , t lc in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het -

hestuur en bestuurders tot vertegenwoordiging van de vereniging bestaat ook
írdien tussen de vereniging en één of meer bestuurders een tegenstri jdig -

helang bestaat.
Ftct bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel
doodopende volmacht aan één of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel
grzamenlijk als afzonderli jk, om
voilmacht te vertegenwoord igen.

de vereniging binnen de grenzen van die -

$, ln alle gevallen waarin de vereniging een tegenstri jdig belang heeft met één of
meer bestuurders kan de algemene vergadering één of meer personen -

mnwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.
ffiH 13 - Verslaggeving en verantwoording
fiL lkt boekjaar van de vereniging is geli jk aan het kalenderjaar.
& l let bestuur draagt zorg voor de bijhouding en verantwoording van de

frpnciën van de vereniging, zodanig dat de rechten en plichten van de
rrcreniging steeds kunnen worden gekend. Het bestuur zorgt voor e€h -

orcrzicht en - indien de vereniging een onderneming voert - wordt de staat -

mn baten en lasten aangevuld met het bedrag van de netto-omzet van deze -

mderneming, samen te noemen: 'de jaarstukken'.

& tlet bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de algemene
rcrgadering. Wordt over de getrouwheid van deze stukken geen verklaring van
GÊn accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerli jk wetboe
ovcrqelegd, dan worden daaraan voorafgaand de jaarstukken gecontroleerd -

foor een door de algemene vergadering te benoemen controlecommissie van -

tcn rninste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Een lid
kan ten hoogste twee achtereenvolgende jaren zitt ing hebben in de --

controlecommissie. Het bestuur is verplicht om de controlecommissie inzage -

te geven in de gehele boekhouding en de daarop betrekking hebbende
bcsc*reiden en om alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de
cornmissie dat voor een juiste vervull ing van haar taak noodzakeli jk acht kan -

zij zich laten bijstaan door een extern deskundige. De commissie brengt van -

haar onderzoek verslag uit aan de algemene vergadering, vergezeld van een -

advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken. Nadat de jaarstukken zijn
goedgekeurd door de algemene vergadering wordt het voorstel gedaan om -

hrijt ing te verlenen aan het bestuur voor de door haar daarmee afgelegde -

re*ening en verantwoordingrL^Lr l r l  ry Ll  I  Y L

milH 14 - De algemene vergadering; bevoegdheid; jaarvergadering

f,_

AL Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,



die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarli jks, uiterl i jk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een

algemene vergadering - de jaarvergader ing -  gehouden. ln de jaarvergader ing
komen onder meer aan de orde:
a. het verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar;
b. het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het -

afgelopen boekjaar;
c.
d. de benoemingvan de leden van de controlecommissíe voor het nieuwe -

het voorstel tot verlenen van kwijt ing aan het bestuur;

boekjaar;
e. de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures bestaan;

en
voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de -
oproeping voor de vergadering.

3. uiterl i jk een maand voor hetverstri jken van het boekjaar, legt het bestuurde
begroting voor het komende boekjaar ter inzage van de leden.

Artikel 15 - Oproeping tot de vergadering
1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. Een aantal -

leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een tiende deel van -
de stemmen, kan het bestuur schrifteli jk verzoeken een algemene vergadering
bijeen te roepen binnen víer weken na dat verzoek. Als het bestuur niét binnen
veertien dagen na ontvangst van dat verzoek de uitnodiging tot de ---
vergadering heeft doen uitgaan, kunnen de verzoeken r.lf áe vergadering -
bijeenroepefl.
Aan de eis van schrifteli jkheid van het verzoek bedoeld in de vorige alinea -
wordt ook voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd.
De oproeping tot de algemene vergadering vindt plaats door middel van: -

een publicatíe in het verenigingsorgaan; of-
een schriftelí jke bericht aan de adressen van de leden volgens het
ledenregister; of -

- een advertentie in een ter plaatse veelgelezen dagblad.----'--
De bi jeenroeping kan, als een l id hiermee instemt, ook geschieden door een -
langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan
het adres dat door het l id voor dit doel is bekend gemaakt.
De termijn van oproeping bedraagt ten minste veert ien (t+) dagen, de dag van
de oproeping en de dag van de vergadering niet meegereken
f{aast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een -
agnnda bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde wordèn -
gcsfteld"

*,ffi t6 - Toegang en stemrecht-
ïoqang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden van -
Nllruf bestuur en van de vereniging. De vergadering kan besluiten ook andere -
frson€ít tot (een deel van) de vergadering toe te laten. Geschorste leden -
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2.

vergadering waar het beroep als bedoeld
n de orde is.
de vereniging heeft één stem. Een -

3. Een stemgerechtigd l id kan een ander stemgerechtigd l id volmacht geven -

namens hem te stemmen. Deze volmacht moet schrifteli jk worden gegeven en
vóór de stemming aan het bestuur worden overgelegd.
Aan de eis van schrifteli jkheid van de volmacht wordt voldaan indien de -

volmacht elektronisch is vastgelegd. Eén lid kan niet meer dan één ander l id -

vertegenwoord igen.
Artikel 17 - Besluitvorming door de algemene vergadering
1. Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald wordt een besluit genomen

met volstrekte meerderheid van stemmen van de in de vergadering aanwezige
en vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal .  Blanco en ongeldige -

stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar tellen wel mee voor het
bepalen van een in deze statuten voorgeschreven quorum.---

2. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag -

van een stemming is besl issend. Hetzel fde geldtvoorde inhoud van een -
genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schrifteli jk vastgelegd
voorstel. Wordt onmiddell i jk na het uitspreken van het oordeel van de
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming -
plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkeli jke
stemming niet hoofdeli jk of schrifteli jk geschiedde, een stemgerechtigde -

aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de -*._-

rechtsgevolg en va n de oorspron kel ijke stemm in g.
3. Mocht bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming geen

meerderheid worden verkregen, danzal een nieuwe stemming plaats hebben.
Als ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zalbij een tussenstemming -

worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd. Staken de -

stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.-
4. Als de stemmen staken over een voorstel dat niet gaat over de verkiezing van

personen, is het voorstel verworpen.
Alle stemmingen vinden mondeling plaats, tenzij de voorzitter of ten minste -

drie leden vóór de stemming laat of laten weten een schrifteli jke stemming te
verlangen. Schrifteli jke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten -

stembriefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogeli jk tenzij een l id
hoofdel i jke stemm ing verlangt.
Een stemgerechtigd l id kan zi jn stemrecht niet door middel van een
elektron isch com m u n icatiem iddel u i toefenen.
Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch -

communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend -
gemaakt.

hebben toegang tot dat deel van de
in art ikel  3 l id 6 en art ikel  4 l id 5 aa
leder gewoon l id en ieder erel id van
geschorst l id heeft geen stemrecht.

5.

6. Een eenstemmig beslui tvan al le leden, ook al  z i jn deze niet  in een vergader ing
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bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht -

als een beslui t  van de algemene vergader ing.
7. Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen -

mits met algemene si.mm.n - geldige besluiten worden genomen over alle -

aan de orde komende onderwerpen, ook al is het onderwerp niet of niet op de

voorgeschreven wijze bij de oproeping aangekondigd of heeft de oproep niet -

op rechtsgeldige wijze plaatsgevonden.
Art ike|18.LeidingVandevergader ing;notu|€h
1. De vergaderingen van de leden worden geleid door de voorzittervan de

vereniging of zijn plaatsvervanger. 0ntbreken de voorzitter en zijn

plaatsvervang.i, drn wijst het bestuur een ander bestuurslid aan als voorzitter

van de vergaáering. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap -

voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding'-
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een -

ander door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon -

notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist door ondertekening -

worden vastgesteld
Artikel 19 - Statutenwijziging
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van

de algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel

tot wijziging urn d. statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de -

oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld'-

2. Oegenenlie de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van -

een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf -

dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de .----

voárgestelde wijziging woordeli jk is opgenomen, op een daartoe geschikte -

plaaís voor de l idèn ter inzage leggen. Dit afschrift moet ter inzage liggen tot

na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden'

3. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid

van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen'

In die vergadering moet ten minste twee/derde van de leden aanwezig of -

vertegenwoordigá zijn. ls het vereiste aantal leden niet aanwezig of ----.-

vertegenwoordigd, dan kan een nieuwe algemene vergadering worden

bijeengeroepen-waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid

ván ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, onafhankeli jk van -

het aantal op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden' Bij de

oproeping voor de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en.waarom -

een besluit kan worden genomen, onafhankeli jk van het aantal op de --.-

vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. De hiervoor bedoelde -

twJede veigadering wordt niet eerder dan twee weken en niet later dan vier -

weken na de eerste vergadering gehouden'
4. Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddell i jk nadat deze in €€Íl --

notar ië|eakteisvastge|egd. |ederebestuurder isbevoegdomeen_
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statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. Een authentiek afschrift -

van de aktà ván wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten

moeten worden neergelegd bij het handelsregister'

Artikel 20 - Fusie; splitsing; omzetting
0p een besluit van di algemene vergadering tot fusie of splitsing in de zin van Titel

7 van Boek 2 Burgerli jk wetboek en op een besluit van de algemene vergadering tot

omzetting van dJverÁniging in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18

Burgedij[Wetboek, is het bepaalde in het vorige artikel zoveel mogeli jk van --

oveieenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de we1

Artikel 21 - Ontbinding
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene

vergadering. Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot

staiutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot -

ontbinding.
Bij het bestuit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig -

l iquidatiesa ldo vastgesteld.
Als de vereniging op het t i jdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, -

houdt zij op ie blstaan. ln dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het

Ha ndelsreg ister.
De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging bli jven gedurende de -

wetteli jke termijn onder bewaring van de door het bestuur bij het besluit tot -

ontbináing aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn -

bewaarplióht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan

het handelsregister.
De vereniging wordt bovendien ontbonden:
- door insolventie nadat de vereniging in staat van fail l issement is

verklaard of door opheffing van het fail l issement wegens de toestand -

van de boedel ;
- door een daartoe strekkende rechterli jke uitspraak in de bij de wet -

genoemde geval len.

Artikel 22 - Vereffening
1. Het bestuur is belast met de vereffening van hetvermogen van de vereniging,

voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) -

aangeweze n.
Na het beslui t  tot  ontbinding bevindt de vereniging zich in l iquidat ie

De vereniging bli j ft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor

de vereffening van haar zàken nodig is.
Gedurende dàvereffening bli jven de bepalingen van de statuten voor zoveel -

mogeli jk en nodig van kracht.
ln stukien en aankondigingen die van de vereniging uitgaan' moeten aan de -

naam van de vereniging worden toegevoegd de woorden ' in l iquidatie' '  -

Een batig saldo na vereffening kri jgt een bestemming die zoveel mogeli jk in -

overeenstemming is met het doel van de vereniging'-

2.

2.

I

i
I

_l
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Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij gebreke

daarvan, door de vereffenaar(s).
De vereffening eindigt op het t i jdstip waarop geen aan de vereffenaars -

bekende baten meer aanwezig zl1n.
De vereniging houdt in geval van vereffening op te bestaan op het t i jdstip -

waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het

ha ndelsreg ister.
Artikel 23 - Reglementen
1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen'
2. Een ràglement kan nadere regels geven over onder meer het l idmaatschap, de

introductie van nieuwe leden, de contributie, de werkzaamheden van het -

bestuur, werkgroepen of commissies, de vergaderingen.
Een reglement mag niet in stri jd zijn met de wet of met de statuten en mag -

geen bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld.

SLOTVERKLARINGEN
De verschenen persoon verklaarde ten slotte:
Eerste contributie
ln afwijking van de in de statuten voorgeschreven procedure, wordt bij deze de -

hoogte van de jaarli jks verschulidgde contributie vastgesteld op tien euro (g tO,OO)'

Eerste bestuur
Het eerste bestuur bestaat uit vier leden.
ln afwijking van de in de statuten voorgeschreven procedure, worden bij deze voor -

de eerste maal tot bestuurslid benoemd:
1. de heer Robbert Pieter Baruch, voornoemd, als voorzitter;
2. mevrouw Laura Bianchi, voornoemd, als secretaris;
3. de heer Metten Laurens Cornelis Kni.ippe, voornoemd, als penningmeester;-

4. de heer Bart Borsje, voornoemd, als l id;
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op een en dertig december
tweeduizend t ien.-

Het adres van de vereniging is Lange Beestenmarkt 95d, 2512EC 's-Gravenhage'-

Inschrijving in het handelsregister
Het bestuur draagt zorg voor onmiddell i jke eerste inschrijving van de vereniging in -

het handelsregister, om te voorkomen dat de bestuursleden hoofdeli jk aansprakeli jk

bli jven voor verbintenissen van de vereniging.
WOONPLMTSKEUZE
parti jen kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van de -

notaris, bewaarder van deze akte.
KENNISNEMING INHOUD AKTE
De verschenen persoon heeft t i jdig voor het verli jden van de inhoud van deze akte -

kennisgenomen.
WAARVAN AKTE

Ad

J

is verleden te Westland op de datum in de aanvang van deze akte
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vermeld.
De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend.
De inhoud van deze akte is aan hen opgegeven en toegelicht.
Hij heeft verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen.
vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddell i jk daarna door de
verschenen persoon en míj, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)


