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Kantoor Amsterdam:
Mr Myriam H.J. Jansen
Barbara Strozzilaan 101 (Spaces Zuidas)
1083 HN Amsterdam

Kantoor Almere:
Mr H.G. Delis
Transistorstraat 31 (Color Business Center)
1322 CK Almere

Tel: +31(0)85 7603800

Tel: +31(0)36 5460180

Fax: +31(0)85 7603805

Fax: +31(0)36 5460185

AKTE VAN OPRICHTING VERENIGING PRESOLVE EXPERTISECENTRUM
VOOR GESCHILLENVRIJ BOUWEN

_
Op drie november tweeduizend zestien, verscheen voor mij, Mr Henricus Gerardus
_______________________________________
Delis, notaris gevestigd te Almere:
_
de heer Sjoerd Arjen van der Sluis, geboren in de Zuidelijke IJsselmeerpolders op
___
achtentwintig februari negentienhonderddrieëntachtig, kantooradres te 1322 CK
___
Almere, Transistorstraat 31, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde
_______________________________________________________________
van:
_______
1.
de heer Paulus Hubertus Marie Smeets, geboren te Maastricht op
__
eenendertig januari negentienhonderdnegenenvijftig, wonende te 6213 CH
____
Maastricht, d'Artagnanlaan 25, houder van een Nederlands paspoort met
_______
nummer NNF1H5JJ8, afgegeven te Maastricht op negenentwintig juni
______________________________________
tweeduizend twaalf, gehuwd;
2.
de heer Hubert Franciscus Adrianus Sprangers, geboren te 's-Gravenhage
_
op twintig november negentienhonderdnegenenveertig, wonende te 2596 CN
__
's-Gravenhage, Wassenaarseweg 135, houder van een Nederlands paspoort
______
met nummer NTRFK0P50, afgegeven te 's-Gravenhage op één oktober
_____________________________________
tweeduizend veertien, gehuwd;
3.
de heer Johannes Jacobus van de Vijver, geboren te Amsterdam op negen
_____
december negentienhonderdnegenenvijftig, wonende te 3708 DD Zeist,
__
Prinses Marijkelaan 4 1, houder van een Nederlands rijbewijs met nummer
__
4185795407, afgegeven te Zeist op negentien februari tweeduizend negen,
_______________________________________________________
gehuwd.
___
De comparant in gemelde hoedanigheid verklaarde namens de volmachtgevers
_______
hierbij een vereniging op te richten die wordt geregeerd door de volgende:
__________________________________________________________
Statuten.
__________________________________________________________
Artikel 1.
_________________________________________________
Begripsbepalingen.
___________________________________
In deze statuten wordt verstaan onder:
___________________________________________
Algemene Vergadering:
het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door stemgerechtigde leden
_______________________________________________
van de Vereniging;
_______________________________________________________
Bestuur:
_____________________________________
het Bestuur van de Vereniging;
___________________________________________________________
Lid:
_________________________________________
een lid van de Vereniging;
_____________________________________________________
Reglement:
___________________________________
het reglement van de Vereniging;
_____________________________________________________
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
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__________________________________
zekerheid kan worden vastgesteld;
______________________________________________________
Statuten:
_____________________________________
de statuten van de Vereniging;
_____________________________________________________
Vereniging:
________________
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.
__________________________________________________________
Artikel 2.
_____________________________________________________________
Naam.
__
De Vereniging draagt de naam: Vereniging Presolve Expertisecentrum voor
______________________________________________
Geschillenvrij Bouwen.
__________________________________________________________
Artikel 3.
_____________________________________________________________
Zetel.
___________________
De Vereniging heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
__________________________________________________________
Artikel 4.
______________________________________________________________
Doel.
_
1.
De Vereniging heeft ten doel het bevorderen van het geschillenvrij werken in
_________
de bouw ter voorkoming van gerechtelijke of arbitrale procedures.
__________________________________
2.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
het verenigen van beoefenaren van methoden gericht op het voorkomen
______________________
dan wel oplossen van geschillen in de bouw ;
het bijeenbrengen van bestaande en ontwikkelen van nieuwe methoden
__
gericht op het voorkomen danwel oplossen van geschillen in de bouw;
_____
het organiseren van opleidingen en studiebijeenkomsten en/of het
____________________________
verlenen van medewerking daaraan;
__
het vormen van een platform en netwerk voor onderlinge uitwisseling
___________
van kennis en ervaring en het vergroten van deze kennis;
het stellen en bewaken van de continuïteit van de Vereniging en van de
________
kwaliteit, deskundigheid, integriteit en professionaliteit van de
__________________________________________
aangesloten leden;
__
de selectie en registratie van aanbieders van methoden gericht op het
_____________
voorkomen dan wel oplossen van geschillen in de bouw;
__
het stellen en bewaken van de kwaliteit, deskundigheid, integriteit en
______________________
professionaliteit voor de toelating van leden;
__________
het (verder) ontwikkelen van het concept en marketing van
_______________________________
geschillenvrij werken in de bouw;
____
het beschrijven en beheren van het producten- en dienstenpakket;
____________________
het beheren van voorwaarden en reglementen;
_
het aangaan van collectieve overeenkomsten ten behoeve en ten laste
_________________________________________________
van leden;
________________________
het opzetten en beheren van een website.
____
3.
Al hetgeen bevorderlijk is voor de dienstverlening op het gebied van het
____
bevorderen van het geschillenvrij werken in de bouw ter voorkoming van
gerechtelijke of arbitrale procedures valt onder het mogelijke werkterrein van
_______
de Vereniging, waaronder begrepen de behartiging van de collectieve
_____________________________
belangen van de leden tegenover derden.
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__________________________________________________________
Artikel 5.
____________________________________________________________
Leden.
_
1.
Aan het lidmaatschap worden kwaliteitseisen gesteld. Deze worden geregeld
in het reglement. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan mitsdien niet worden
___________________
overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
_
2.
Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden
_________________________________________________
zijn opgenomen.
__________________________________________________________
Artikel 6.
_________________________________________________________
Toelating.
__
1.
Leden zijn zij die zich als Lid bij het Bestuur hebben aangemeld en door het
___________________
Bestuur als zodanig tot de Vereniging zijn toegelaten.
2.
Aan de toelating van leden kunnen bij reglement nadere voorwaarden worden
_______________________________________________________
gesteld.
_______
3.
Ingeval van niet-toelating door het Bestuur is beroep mogelijk op de
__________
algemene vergadering en kan deze alsnog tot toelating besluiten.
__________________________________________________________
Artikel 7.
_________________________________________
Einde van het lidmaatschap.
________________________________
1.
Het lidmaatschap van een Lid eindigt:
________________________________
a.
door het overlijden van het Lid;
__________________________________
b.
door opzegging door het Lid;
_____________________________
c.
door opzegging door de Vereniging;
_____________________________________________
d.
door ontzetting.
__
2.
Opzegging van het lidmaatschap door het Lid kan slechts geschieden tegen
___
het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een
_________________________
opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
_
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging
______________________________________________________
mogelijk:
a.
indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
________________________________________________
voortduren;
__
b.
binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden
zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een Lid bekend is
_____
geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de
____________________________
geldelijke rechten en verplichtingen;
_______
c.
binnen een maand nadat een Lid een besluit is meegedeeld tot
____
omzetting van de Vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
_
Opzegging door het Lid wordt beperkt als bedoeld in artikel 2:36 lid 2 laatste
zin van het Burgerlijk Wetboek in de gevallen waarin krachtens besluit van de
________
algemene vergadering de verplichtingen van het Lid zijn verzwaard.
___
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap
________________
door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
___
3.
Opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging kan eveneens slechts
_________________________
geschieden tegen het einde van een boekjaar.
__
De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming
__________________
van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
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__
Opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging kan plaatsvinden in elk
_________________________________________
van de volgende gevallen:
_________
a.
wanneer het Lid niet (meer) voldoet aan de eisen die aan het
_____________________________
desbetreffende Lid worden gesteld;
_
b.
wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het
______________________________
lidmaatschap te laten voortduren.
_
Dit laatste kan onder andere het geval zijn wanneer een Lid tuchtrechtelijk is
___
veroordeeld voor een gedraging die direct of indirect samenhangt met zijn
_________
functioneren, dan wel het overtreden van de gedragsregels van de
_____________________________________________________
Vereniging.
___
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap
________________
door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
___
Opzegging door de Vereniging kan met onmiddellijke ingang plaatsvinden
indien het Lid de Vereniging schaadt en/of niet voldoet aan de verbintenissen
_____________________________
en verplichtingen als bedoeld in artikel 8.
_____
Tegen opzegging is beroep mogelijk bij de Algemene Vergadering die in
___________________________
hoogste instantie, gehoord partijen, beslist.
4.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een
____
Lid in strijd met de Statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging
_
handelt, zoals onder meer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de
_____
jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het Lid de
____________________________
Vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
________
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken Lid ten
_____
spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De
_
betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving
_____
in beroep te gaan bij de Algemene Vergadering die in hoogste instantie,
__________________________________________
gehoord partijen, beslist.
__
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het Lid geschorst.
_______
Schorsing beëindigt het gebruik door het Lid van de diensten van de
_________________________________________________
Vereniging niet.
__
5.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het Lid verschuldigd.
Het Bestuur kan een Lid dat handelt in strijd met de Statuten, reglementen of
_
besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt,
schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6)
______________________________________________________
maanden.
__
Tegen de schorsing is binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving
________
beroep mogelijk bij de algemene vergadering. Het in lid 4 bepaalde
_________________
aangaande "beroep" is van overeenkomstige toepassing.
__________________________________________________________
Artikel 8.
____________________
Jaarlijkse bijdragen. Verbintenissen. Verplichtingen
1.
De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de
________________________________________
leden en andere inkomsten.
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2.
3.

4.

5.

6.

_
Ieder Lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld
_____________________________________
door de algemene vergadering.
Verplichtingen en verbintenissen ontstaan voor een Lid indien deze krachtens
_____
besluit van de algemene vergadering zijn opgelegd overeenkomstig het
________________________________________
bepaalde in deze Statuten.
__
Verplichtingen kunnen ontstaan indien daartoe wordt besloten met gewone
______
meerderheid van stemmen door de algemene ledenvergadering in een
_____
vergadering waarin ten minste vijftig procent van de leden aanwezig of
_____________________________________________
vertegenwoordigd is.
Deze verplichtingen kunnen betrekking hebben op een doen of nalaten van de
___
leden in hun onderlinge betrekkingen of in het algemene maatschappelijke
_______________________________________________________
verkeer.
___
De verplichtingen zijn steeds verbonden met de beroepsuitoefening op het
_______________________________
gebied van het doel van de Vereniging.
_______
Zij kunnen daarbij betrekking hebben op bijzondere projecten van de
__
Vereniging met betrekking tot publiciteit, zowel collectief als individueel, op
______________
research, op opleidings- en nascholingsniveau en dergelijke.
____
Onder deze verplichtingen vallen de voorwaarden waaronder gebruik kan
_
worden gemaakt van de diensten die de Vereniging aanbiedt, waaronder ook
______
begrepen het door de Vereniging gehanteerde klacht- en tuchtrecht en
__________________________________________________
gedragsregels.
___
Tevens worden tot deze verplichtingen gerekend de verbintenissen die op
_
grond van overeenkomsten met derden op de Vereniging rusten en waaraan
____
het Lid krachtens deze Statuten en nadere overeenkomsten gebonden is.
_
Ten aanzien van deze verplichtingen, waaronder het gehanteerde klacht- en
__
tuchtrecht en gedragsregels, kunnen in een reglement als bedoeld in artikel
_______________
21 van deze Statuten nadere regelingen worden getroffen.
_
De Vereniging is bevoegd aan het lidmaatschap verbintenissen van de leden
___________________________________________________
te verbinden.
__
Deze verbintenissen kunnen slechts betrekking hebben op besluiten waarbij
________
de leden worden verplicht bij te dragen aan verplichtingen welke de
_____
Vereniging aangaat op het gebied van informatievoorziening, collectieve
abonnementen, voorziening van advies en publiciteit voor de diensten van de
_____________________________________________________
Vereniging.
____
Deze verbintenissen kunnen ontstaan indien daartoe wordt besloten met
gewone meerderheid van stemmen door de algemene vergadering waarin ten
_______
minste vijftig procent van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
_
Ten aanzien van deze verbintenissen kunnen in een reglement als bedoeld in
__________
artikel 21 van deze Statuten nadere regelingen worden getroffen.
De Vereniging is bevoegd in overeenkomsten met derden ten behoeve van de
___
leden rechten te bedingen en ten laste van de leden verplichtingen aan te
_________________________________________________________
gaan.
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________
Deze rechten en verplichtingen hebben met name betrekking op de
____
overeenkomsten die de Vereniging sluit met derden ten behoeve van het
__________________________________________
functioneren van het Lid.
Tot deze overeenkomsten kan worden besloten met gewone meerderheid van
_____
stemmen door de algemene vergadering in een vergadering waarin ten
_______
minste vijftig procent van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
________
Wijzigingen in deze overeenkomsten zijn aan dezelfde voorwaarden
____________________________________________________
onderhevig.
_____
Ten aanzien van verplichtingen uit deze overeenkomsten kunnen in een
____
reglement als bedoeld in artikel 21 van deze Statuten nadere regelingen
________________________________________________
worden getroffen.
____
7.
Indien in een vergadering het quorum als vermeld in de vorige leden niet
__
aanwezig is, kan in de volgende vergadering het voorstel nogmaals worden
__________________________
voorgesteld en kan daartoe worden besloten.
__________________________________________________________
Artikel 9.
___________________________________________________________
Bestuur.
_
1.
Het Bestuur bestaat uit een door de Algemene Vergadering te bepalen aantal
______
van drie of meer personen die door de Algemene Vergadering worden
__
benoemd, met dien verstande dat de leden van het eerste Bestuur bij deze
____________________________________________
akte worden benoemd.
____
De benoeming van bestuurders geschiedt uit de leden van de Vereniging,
________________________
behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
_
2.
De Algemene Vergadering kan besluiten dat één bestuurder buiten de leden
_________________________________________________
wordt benoemd.
________
3.
De benoeming van bestuurders geschiedt uit één of meer bindende
_____________
voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel.
_
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het Bestuur als
____________________________________________
vijf (5) of meer leden.
__
De voordracht van het Bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering
____________________________________________________
meegedeeld.
____
Een voordracht door vijf (5) of meer leden moet vóór de aanvang van de
________________
vergadering Schriftelijk bij het Bestuur worden ingediend.
___
4.
Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een
_
met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit
_____
van de Algemene Vergadering, genomen in een vergadering waarin ten
__________________
minste twee derden van de leden vertegenwoordigd is.
________
5.
Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Vergadering
___
overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het
___
bindend karakter te ontnemen, dan is de Algemene Vergadering vrij in de
__________________________________________________________
keus.
_
6.
Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit
________________________________________________
die voordrachten.
_________________________________________________________
Artikel 10.
______________
Einde lidmaatschap Bestuur. Periodiek aftreden. Schorsing.
2016.4260.01/Sjoerd Sluis

7

_
Elke bestuurder, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te
___
allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst.
__
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit
____________________
tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
__
2.
Elke bestuurder treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een
____________________
door het Bestuur op te maken rooster van aftreding.
_______
De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt
__________
benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
_______________________
3.
Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt voorts:
_
a.
door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging ten aanzien
___________________
van een bestuurder die uit de leden benoemd is;
_____________________________________________
b.
door bedanken.
_________________________________________________________
Artikel 11.
________________
Functies in het Bestuur. Besluitvorming van het Bestuur.
__
1.
Het Bestuur (met uitzondering van het eerste Bestuur waarvan de leden in
_
functie worden benoemd) wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris
_______________________________________
en een penningmeester aan.
__
Het Bestuur kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
_____________________
Een bestuurder kan meer dan één functie bekleden.
___
2.
Van het verhandelde in elke vergadering van het Bestuur worden door de
_
secretaris notulen opgemaakt die door de voorzitter en de secretaris worden
_______________________________________
vastgesteld en ondertekend.
3.
Besluiten van het Bestuur kunnen in plaats van in vergadering ook Schriftelijk
______
worden genomen, mits met algemene stemmen van alle bestuurders.
__________
4.
Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de
__
vergaderingen van en de besluitvorming door het Bestuur worden gegeven.
_________________________________________________________
Artikel 12.
______________
Taak van het Bestuur. Vertegenwoordiging. Vergoedingen.
1.
Behoudens de beperkingen volgens de Statuten is het Bestuur belast met het
_______________________________________
besturen van de Vereniging.
____
2.
Indien het aantal bestuurders beneden drie is gedaald, blijft het Bestuur
_______________________________________________________
bevoegd.
Het Bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering
___
bijeen te roepen waarin de voorziening in de ontstane vacature(s) aan de
_____________________________________________________
orde komt.
_
3.
Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het Bestuur worden
______________________________________________________
benoemd.
4.
Het Bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd
__________
te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
___
vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van
__________
overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk
______
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
___________
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot
1.
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______
vertegenwoordiging van de Vereniging ter zake van deze handelingen.
________
Op het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van de Algemene
__________________
Vergadering kan tegen derden beroep worden gedaan.
____
5.
De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van het Bestuur aan haar
______________________________________
goedkeuring te onderwerpen.
_
Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het
____________________________________
Bestuur te worden meegedeeld.
______
6.
Onverminderd het in lid 4 van dit artikel bepaalde wordt de Vereniging
_________________________________
vertegenwoordigd door het Bestuur.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan hetzij de voorzitter,
_____________________________________
hetzij twee andere bestuurders.
_
7.
Aan de bestuurders kan door de Algemene Vergadering een beloning worden
_____________________________________________________
toegekend.
Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.
_________________________________________________________
Artikel 13.
_________________________
Bestuursverslag. Rekening en verantwoording.
__________
1.
Het boekjaar van de Vereniging valt samen met het kalenderjaar.
2.
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 tijde de rechten
______________
en verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend.
___
3.
Het Bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na
____
afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten
__
hoogste vier maanden door de Algemene Vergadering, een bestuursverslag
___
uit over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid.
Het Bestuur legt de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten
____
met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over.
______
Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de
___
ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave
_____________________________________
van redenen melding gemaakt.
______
Na verloop van de termijn kan ieder Lid in rechte van de gezamenlijke
_____
bestuurders vorderen dat de bestuurders deze verplichtingen nakomen.
_____
4.
De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een financiële
commissie van ten minste twee personen die geen deel mogen uitmaken van
____________________________________________________
het Bestuur.
__
De financiële commissie onderzoekt de in de tweede volzin van lid 3 van dit
__
artikel genoemde stukken en brengt aan de Algemene Vergadering verslag
_________________________________________
van haar bevindingen uit.
______
Het Bestuur is verplicht de financiële commissie ten behoeve van haar
_______
onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar
_
desgewenst de kas van de Vereniging en de waarden te tonen en de boeken,
__
bescheiden en andere gegevensdragers van de Vereniging voor raadpleging
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____________________________________________
beschikbaar te stellen.
_______
5.
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
____
boekhoudkundige kennis, dan kan de financiële commissie zich door een
_________________________________________
deskundige doen bijstaan.
_____
6.
De last van de financiële commissie kan te allen tijde door de Algemene
____
Vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een
_______________________________________
andere financiële commissie.
7.
Het Bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken,
__
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren,
________________
onverminderd het hierna in lid 8 van dit artikel bepaalde.
_____
8.
De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op
__
papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere
____
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging
_______
geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze
_____
gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen
________________________
redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
_________________________________________________________
Artikel 14.
___________________________________________
Algemene Vergaderingen.
1.
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.
Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een
_________________
Algemene Vergadering - de jaarvergadering - gehouden.
__________________
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a.
het bestuursverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel
______________
13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
_____
b.
de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het
__________________________________________
volgende boekjaar;
_____________________________
c.
voorziening in eventuele vacatures;
d.
voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping
_________________________________________
voor de vergadering.
_____
3.
Andere Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het
__
Bestuur dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de
_____________________________________________
Statuten verplicht is.
____
4.
Voorts is het Bestuur op Schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig
_____
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste één tiende
__
gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene
_
Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van
____________________________________________________
het verzoek.
__
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
____
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
____
overeenkomstig artikel 18 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse
waar de Vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van
__________________________
de in artikel 18 vermelde oproepingstermijn.
_____
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de
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_______________
leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
_________________________________________________________
Artikel 15.
______________________________________________
Toegang en stemrecht.
1.
Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden van de Vereniging en
_______________________
de bestuurder die geen Lid van de Vereniging is.
_
Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in lid 8 van
_________________________________
artikel 7 en geschorste bestuurders.
__
2.
Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen
___________________________________
beslist de Algemene Vergadering.
__________
3.
Ieder Lid van de Vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
____
De bestuurder die geen Lid van de Vereniging is, heeft een raadgevende
_________________________________________________________
stem.
____
4.
Een Lid kan zijn stem door een Schriftelijk daartoe gemachtigd ander Lid
_____________________________________________________
uitbrengen.
______
5.
Indien het Bestuur bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de
___
mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de 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) het Lid kan worden geïdentificeerd, (iii) het Lid
_
rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en
(iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, het Lid kan deelnemen aan
______________________________________________
de beraadslagingen.
6.
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.
_________________________________________________________
Artikel 16.
____________________________________________
Voorzitterschap. Notulen.
_______
1.
De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de
__________________________________
Vereniging of zijn plaatsvervanger.
_____
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de
_______
andere bestuurders door het Bestuur aan te wijzen als voorzitter op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de
__________________________________________
vergadering daarin zelve.
__
Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd
___________________________
oudste ter vergadering aanwezige persoon.
___
2.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een
_
ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die
_______
door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.
_
Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van
2016.4260.01/Sjoerd Sluis

11

____________________________________
het verhandelde doen opmaken.
_
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de
_________________________________________________
leden gebracht.
_________________________________________________________
Artikel 17.
_________________________
Besluitvorming van de Algemene Vergadering.
1.
Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent
____________________________
de uitslag van een stemming is beslissend.
_
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd
_____________________
werd over een niet Schriftelijk vastgelegd voorstel.
2.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld
__
oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
___
wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke
___
stemming niet hoofdelijk of door middel van stembriefjes geschiedde, een
______________________________
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
___________
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
_________________________________________
oorspronkelijke stemming.
_
3.
Voor zover de Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten
__
van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de
___________________________________________
uitgebrachte stemmen.
________
4.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
__
5.
Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid
__
heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende
_____
voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten,
________________________________________________________
plaats.
Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden
__
herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid
____
heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen
________________________________________________________
staken.
________
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede
________
stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de
voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie
_
bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan
___
één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die
_____
personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden
____________________________________________________
uitgebracht.
_
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist
___________________________________
het lot wie van beiden is gekozen.
______
6.
Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen, onverminderd het
_____________________________________
bepaalde in lid 5 van dit artikel.
______________________________
7.
Alle stemmingen geschieden mondeling.
_________
Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen door middel van
____________________________________
stembriefjes worden uitgebracht.
_____
Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige
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___
stemgerechtigde verlangen dat de stemmen door middel van stembriefjes
______________________________________________
worden uitgebracht.
_
Stemming door middel van stembriefjes geschiedt bij ongetekende gesloten
_______________________________________________________
briefjes.
_______
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde
_____________________________________
hoofdelijke stemming verlangt.
_________
8.
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een
___
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Bestuur genomen,
_____________
dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering.
___
Dit geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of tot ontbinding
_______________________________________________
van de Vereniging.
9.
Zolang in een Algemene Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd
_______
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene
__
stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een
___
voorstel tot wijziging van de Statuten of tot ontbinding van de Vereniging___
ook al is de oproeping niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig
_
ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een
_____________
daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
_________________________________________________________
Artikel 18.
_________________________________
Bijeenroeping Algemene Vergadering.
______
1.
De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur,
_________________________
onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 4.
_
De oproeping geschiedt Schriftelijk aan de adressen (waaronder begrepen e_______
mailadressen) van de leden volgens het register bedoeld in artikel 5.
___________
De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.
Indien een Lid hiermee Schriftelijk instemt, kan de oproeping geschieden door
een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht
___
aan het adres dat door hem voor dit doel Schriftelijk aan de Vereniging is
________________________________________________
bekend gemaakt.
__________
2.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,
____________________
onverminderd het bepaalde in de artikelen 19 en 20.
_________________________________________________________
Artikel 19.
___________________________________________
Wijziging van de Statuten.
1.
Onverminderd het bepaalde in artikel 17 leden 8 en 9 kan in de Statuten geen
______
verandering worden gebracht dan door een besluit van een Algemene
_
Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging
______________________________
van de Statuten zal worden voorgesteld.
__
2.
Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een
voorstel tot wijziging van de Statuten hebben gedaan, moeten ten minste vijf
________
dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
__
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte
___
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de
______________________________________
vergadering wordt gehouden.
3.
Een besluit tot wijziging van de Statuten behoeft ten minste twee derden van
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de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden
________________________
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
__
Is niet twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt
na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen
_
vier weken na de eerste vergadering waarin over het voorstel zoals dat in de
vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of
__
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid
_______________
van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
__
4.
Een wijziging van de Statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een
_______________________________________
notariële akte is opgemaakt.
__________
Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd.
_________________________________________________________
Artikel 20.
________________________________________________________
Ontbinding.
____
1.
De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene
____________________________________________________
Vergadering.
______
Het bepaalde in de leden 1 en 3 van artikel 19 is van overeenkomstige
_____________________________________________________
toepassing.
___________
2.
Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.
____
Het Bestuur kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen.
3.
Het batig saldo na vereffening wordt aan degenen die ten tijde van het besluit
______________________________
tot ontbinding Lid waren overgedragen.
______________________________
Ieder van hen ontvangt een gelijk deel.
_
Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het
_______________________________________
batig saldo worden gegeven.
______
4.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere
_____
gegevensdragers van de ontbonden Vereniging gedurende de bij de wet
_______
voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars
_____________________________________________
aangewezen persoon.
_
5.
Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1 Boek 2 Burgerlijk
__________________________________________
Wetboek van toepassing.
_________________________________________________________
Artikel 21.
________________________________________________________
Reglement.
______
1.
De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en
wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet
_____________________________________
of niet volledig wordt voorzien.
_
2.
Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of
_______________________________________________
met deze Statuten.
_______
3.
Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het
_
bepaalde in de leden 1 en 3 van artikel 19 van overeenkomstige toepassing.
_________________________________________________________
Artikel 22.
_________________________________________________
Overgangsbepaling.
______
Het eerste boekjaar van de Vereniging loopt tot en met eenendertig december
_________________________________________________
tweeduizend zeventien.
_______________________
Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd.
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_____________________________________________________
Slotverklaring.
_
Tenslotte verklaarden de comparanten ter uitvoering van het bepaalde in artikel 9
_____
lid 1 en artikel 11 lid 1 dat het Bestuur voor de eerste maal uit drie (3) leden
____
bestaat en dat voor de eerste maal tot bestuurders van de Vereniging worden
__________________________________________________________
benoemd:
______
1.
de heer Paulus Hubertus Marie Smeets, voornoemd, als voorzitter;
2.
de heer Hubert Franciscus Adrianus Sprangers, voornoemd als secretaris
______________________________________________
en penningmeester;
_____
3.
de heer Johannes Jacobus van de Vijver, voornoemd als bestuurder.
_________________________________________________________
Volmacht.
_
Van voormelde volmachten blijkt uit één (1) onderhandse akte, die aan deze akte
_
zal worden gehecht. Van het bestaan van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam
___________________________________________________________
gebleken.
_______________________________________________________________
Slot
____________________________________
De comparant is mij, notaris, bekend.
__
Deze akte is verleden te Almere op de dag aan het begin van deze akte vermeld.
___
Voor het verlijden van deze akte, heb ik, notaris, aan de comparant mededeling
_
gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte, daarop een toelichting gegeven en
_
heb ik, voor zover nodig, gewezen op de uit de inhoud van de akte voortvloeiende
___________________________________________________________
gevolgen.
__
De comparant verklaart op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen,
_
tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en
__________________________________________
met de inhoud in te stemmen.
_
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparant en mij, notaris,
________________________________________________________
ondertekend.
Volgt ondertekening.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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