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statutenwijziging

Vandaag, 3 februari tweeduizend en vijf,
verscheen voor mij, mr Klaas-Albert Veerbeek, notaris te Nijmegen:
mevrouw Francisca Maria Catharina Snoeijs, geboren te 'sGravenhage op zesentwintig maart negentienhonderd zesenvijftig, zich
legitimerend met een paspoort met nummer ND9825624, geldig tot
eenendertig maart tweeduizend en acht, wonende te 6522 EL Nijmegen,
Pater Brugmanstraat 6, gehuwd.
De verschenen persoon verklaarde dat:
(A) De vereniging "Nijmeegse Assurantieclub, Vereniging tot Bevordering
van de Assurantiewetenschap" (bij afkorting genaamd: "Nijmac"), met
statutaire zetel te Nijmegen, kantoorhoudende Wilhelminaplein 2 te 6671
AR Zetten (de "vereniging"), is ingeschreven in het handelsregister bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland onder
nummer 40144904.
(B) De statuten van de vereniging voor het laatst werden gewijzigd bij akte
van statutenwijziging verleden op tien december negentienhonderd
eenennegentig voor mr J.W.A.M. Janssen, destijds notaris te Nijmegen.
(C) Het bestuur op eenendertig januari tweeduizend en vier heeft besloten tot
wijziging van de statuten van de vereniging.
(D) Zij, verschenen persoon, bij gemeld besluit werd gemachtigd om de
statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
(E) Van gemeld besluit tot statutenwijziging en gemelde machtiging blijkt uit
een aan deze akte gehecht geschrift.
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon bij deze
de statuten van de met ingang van heden te wijzigen als volgt:
STATUTEN
Artikel 1
Naam, zetel
1.1 De vereniging draagt de naam: Nijmeegse Vereniging van Financiële
Dienstverleners.
1.2 De vereniging heeft haar zetel te Nijmegen.
Artikel 2
Doel
2.1 De vereniging heeft ten doel:
(a) het bevorderen van de kennis van beroepsgroepen die actief zijn op
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(b) het ten behoeve van haar leden organiseren van vakkundige
opleidingen voor financiële dienstverleners;
(c) het stichten en in stand houden van inrichtingen en instellingen,
welke voor het bereiken van het gestelde doel bevorderlijk zijn;
(d) de vriendschappelijke verhoudingen tussen de financiële
dienstverleners te bevorderen;
(e) aan al datgene mee te werken hetgeen de kennis en de ontwikkeling
op elk gebied ten goede komt;
(f) het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.
2.2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
(a) het organiseren en het geven van mondelinge en schriftelijke
cursussen;
(b) het houden respectievelijk organiseren van voordrachten, lezingen,
excursies en dergelijke;
(c) het uitgeven, het doen uitgeven of het medewerken aan het uitgeven
van vakliteratuur en een verenigingsblad al dan niet in samenwerking
met zusterverenigingen;
(d) het organiseren en het houden van vergaderingen en propagandaavonden;
(e) alle andere wettige middelen, welke voor haar doelstellingen
bevorderlijk kunnen zijn.
Artikel 3
Leden
3.1 De vereniging kent gewone leden en ereleden.
Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde
reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden
daaronder de gewone zowel als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk
anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.
3.2 Gewone leden zijn zij, die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld
en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.
3.3 Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten voor de
vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering als
zodanig zijn benoemd en die die benoeming hebben aanvaard.
3.4 Ingeval van niet-toelating van een lid door het bestuur kan de algemene
vergadering alsnog tot toelating besluiten.
De algemene vergadering kan deze bevoegdheid delegeren aan een door
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drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De
algemene vergadering kan een zodanige delegatiebesluit te allen tijde
herroepen. Ingeval van niet-toelating door bedoelde commissie kan de
algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
3.5 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle
leden zijn opgenomen. In dit register wordt voorts vermeld welke
bestuurder van een lid-rechtspersoon het lid vertegenwoordigt in de
organen van de vereniging.
Artikel 4
Einde van het lidmaatschap/schorsing
4.1 Het lidmaatschap eindigt:
(a) door de dood van het lid;
(b) door opzegging door het lid;
(c) door opzegging door de vereniging;
(d) door ontzetting;
(e) door het ophouden te bestaan van een lid-rechtspersoon van de
vereniging, óók als dit ophouden te bestaan het gevolg is van fusie
of splitsing.
4.2 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.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap
door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
4.3 In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid is onmiddellijke
beëindiging door een lid van zijn lidmaatschap door opzegging - mits
schriftelijk gedaan - mogelijk, indien redelijkerwijs van het lid niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Voorts kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen
- mits schriftelijk - binnen een maand nadat hem een besluit is
meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm,
tot fusie of tot splitsing, zulks tenzij hij in de vergadering waarin het
betreffende voorstel werd behandeld vóór dit voorstel stemde.
4.4 Een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te
zeggen nadat hem een besluit bekend is geworden of is medegedeeld
waarbij zijn rechten en verplichtingen van geldelijke aard zijn gewijzigd.
4.5 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
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Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts
plaatsvinden in de in de wet bepaalde gevallen. Het bepaalde in lid 2,
laatste zin en lid 3, eerste zin is van overeenkomstige toepassing.
4.6 Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging handelt of nalaat of wanneer een 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.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
De algemene vergadering kan de behandeling van het beroep delegeren
aan een door haar uit haar midden te benoemen commissie bestaande uit
ten minste drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
De algemene vergadering kan een zodanige delegatiebesluit te allen tijde
herroepen.
4.7 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid
verschuldigd.
4.8 Het bestuur kan een lid schorsen indien het lid handelt of nalaat in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De schorsing vervalt, indien
het bestuur niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de
schorsing besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, tot opheffing of
handhaving van de schorsing. Een schorsing kan eenmaal voor ten
hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum
waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen. Het
bepaalde in lid 6 met betrekking tot beroep is van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 5
Begunstigers
5.1 Begunstigers zijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging
financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te
stellen minimumbijdrage en die door het bestuur als zodanig tot de
vereniging zijn toegelaten. Het algemene vergadering kan de bijdragen
van begunstigers op verschillende bedragen vaststellen per door het
bestuur vast te stellen categorie van begunstigers.
5.2 De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde
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jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft
verschuldigd. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het
bestuur.
5.3 Begunstigers hebben, behalve de overige rechten die aan hen bij of
krachtens deze statuten zijn toegekend, het recht de door de vereniging
georganiseerde evenementen bij te wonen.
Artikel 6
Jaarlijkse bijdragen
6.1 Ieder gewoon lid is een jaarlijkse bijdrage aan de vereniging
verschuldigd, waarvan het bedrag op voorstel van het bestuur wordt
vastgesteld door de algemene vergadering. Behoudens het geval dat de
algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de ereleden
vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.
6.2 Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van de bijdrage te verlenen.
6.3 De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur bepalen dat
nieuwe gewone leden een entreegeld verschuldigd zijn. Indien de
Algemene Vergadering zodanig besluit neemt stelt zij, op voorstel van
het bestuur, tevens het bedrag van het entreegeld vast.
Artikel 7
Bestuur, samenstelling en benoeming
7.1 Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen. Het aantal bestuursleden
wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door de
algemene vergadering vastgesteld.
7.2 Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen
ook door één persoon worden vervuld.
7.3 De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden dan
wel de bestuurders van de leden-rechtspersonen van de vereniging
benoemd.
7.4 De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een bindende voordracht.
Tot het opmaken van een zodanige voordracht zijn bevoegd zowel het
bestuur als een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van
ten minste één/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene
vergadering.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de
vergadering meegedeeld. Een voordracht door de leden moet voor de
aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
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Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door
een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen
besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin
ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd
is.
7.6 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.
7.7 Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd.
Artikel 8
Bestuur, schorsing, ontslag, belet en ontstentenis
8.1 Bestuursleden kunnen te allen tijde door de algemene vergadering
worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing, handhaving of
opheffing van de schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering
met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen. Het betrokken bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich
in een algemene vergadering te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen
bijstaan door een raadsman.
8.2 De schorsing van een bestuurslid vervalt, indien de algemene
vergadering niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de
schorsing besluit tot ontslag, tot opheffing of handhaving van de
schorsing. Een schorsing kan eenmaal voor ten hoogste drie maanden
worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot
handhaving van de schorsing werd genomen.
8.3 Een bestuurslid defungeert:
(a) door zijn overlijden;
(b) doordat hij failliet wordt verklaard of hem surséance van betaling
wordt verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke
personen op hem - al dan niet voorlopig - van toepassing wordt
verklaard;
(c) door zijn onder curatelestelling;
(d) doordat één of meer van zijn goederen onder
meerderjarigenbewind, als bedoeld in titel 19 van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek, worden gesteld;
(e) door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
(f) door zijn ontslag door de rechtbank;
(g) door zijn ontslag verleend door de algemene vergadering;
(h) door zijn periodiek aftreden.
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Indien een bestuurder van een lid-rechtspersoon bestuurslid is, defungeert
hij, onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel, ingeval:
(a) het lidmaatschap van het lid-rechtspersoon eindigt, en
(b) hij ophoudt bestuurder te zijn van het lid-rechtspersoon.
8.5 In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig
bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
8.6 Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur, niet
zijnde alle bestuursleden of de enige (overgebleven) bestuurder, nemen
de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid het gehele bestuur
waar.
Bij ontstentenis of belet alle bestuursleden of van het enige
(overgebleven) lid van het bestuur wordt het bestuur waargenomen door
een persoon die daartoe door de algemene vergadering, al dan niet uit
zijn midden, is of wordt aangewezen. Gaat de algemene vergadering niet
binnen twee weken tot een zodanige aanwijzing over dan wordt het
bestuur waargenomen door de persoon die daartoe door de president van
de rechtbank van het arrondissement waar de vereniging statutair is
gevestigd, op verzoek van één of meer belanghebbende(n) is of wordt
aangewezen.
Artikel 9
Bestuursbevoegdheid
9.1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met
het besturen van de vereniging.
9.2 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het
bestuur worden benoemd.
9.3 Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, wel
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.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door de vereniging tegen
derden een beroep worden gedaan.
9.4 Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering
voor besluiten tot:
(a) het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot
verkrijgen en geven van onroerende zaken;
(b) het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een
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(c) het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen
van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een
aan de vereniging verleend bankkrediet;
(d) het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
(e) het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale
procedures, doch met uitzondering van het nemen van
conservatoire maatregelen en van het nemen van die
rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
(f) het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
(g) het verrichten van andere handelingen dan hiervoor vermeld,
daaronder begrepen het doen van investeringen, waarvan het
onderwerp een bedrag of waarde van tienduizend euro (€
10.000,00), of zoveel meer of minder als door de algemene
vergadering is vastgesteld, te boven gaat.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen
beroep worden gedaan.
Artikel 10
Bestuur, werkwijze
10.1 Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of één van de overige
bestuursleden dit wenselijk achten. Daarnaast dient een vergadering van
het bestuur te worden gehouden indien een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van ten minste één/tiende gedeelte van de
stemmen in de algemene vergadering daartoe, onder opgave van de te
behandelen onderwerpen, een verzoek doet aan de voorzitter.
10.2 Ieder niet geschorst bestuurslid heeft toegang tot de vergadering van het
bestuur en heeft het recht hierin één stem uit te brengen.
10.3 Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden
alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige
besluiten nemen indien de meerderheid van de stemgerechtigde
bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
10.4 Van het verhandelde in elke vergadering van het bestuur worden door de
secretaris notulen opgemaakt, die door het bestuur in die vergadering of
in zijn eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten bewijze
daarvan door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
10.5 In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel
van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit
niet beslissend.
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nader regelt. Het reglement behoeft de goedkeuring van de algemene
vergadering.
Artikel 11
Vertegenwoordiging
11.1 Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
11.2 De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee
gezamenlijk handelende bestuursleden.
11.3 De beperking als bedoeld in artikel 9 lid 3 is ook een beperking in de
vertegenwoordigingsbevoegdheid, doch kan slechts door de vereniging
worden ingeroepen.
11.4 Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer
bestuurders, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om
de Vereniging binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.
Artikel 12
Algemene vergadering, bijeenroeping en plaats van de vergadering
12.1 Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering - de
jaarvergadering - gehouden, en wel uiterlijk zes maanden na afloop van
het boekjaar van de vereniging, behoudens verlenging van deze termijn
door de algemene vergadering. Voorts worden algemene vergaderingen
gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt, of wanneer het
daartoe volgens de wet of de statuten gehouden is.
12.2 Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in
een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet
langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping, overeenkomstig
het bepaalde in lid 3 van dit artikel of bij advertentie in ten minste een ter
plaatse waar de vereniging haar zetel heeft veel gelezen blad, van de
algemene vergadering overgaan.
12.3 De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt schriftelijk aan
de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 3.
De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag
der oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
12.4 De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de
vereniging statutair haar zetel heeft.
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Toegang tot en leiding van de algemene vergadering
13.1 Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de
vereniging en alle begunstigers.
Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
Een geschorst (bestuurs-)lid heeft toegang tot de algemene vergadering
waarin het besluit tot schorsing, tot opheffing of handhaving van de
schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
Over toelating van andere dan de hiervoor bedoelde personen beslist de
algemene vergadering.
13.2 Indien een lid zich in een algemene vergadering wil doen
vertegenwoordigen, dient hij schriftelijk een daartoe strekkende volmacht
te verlenen, die moet worden overhandigd aan de voorzitter van de
betrokken vergadering. Een lid kan voor niet meer dan twee leden als
gevolmachtigde optreden.
13.3 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij
diens afwezigheid, door een door het bestuur, al dan niet uit zijn midden,
aan te wijzen persoon. Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de
vergadering zelf in haar leiding.
13.4 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 een volgende algemene
vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de
notulist van die vergadering ondertekend.
Artikel 14
Stemrecht. Besluitvorming
14.1 Alle leden, die niet zijn geschorst, hebben in een algemene vergadering
één stem.
14.2. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle
besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
14.3 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
14.4 Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat
door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt
voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
14.5 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid
bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien
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een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
14.6 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte
meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval 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.
14.7 Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken,
beslist het lot wie van beiden is gekozen.
Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van
personen, dan is het verworpen.
14.8 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigde leden
zulks voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde
hoofdelijke stemming verlangt.
14.9. Zolang in een algemene vergadering alle stemgerechtigde 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 statutenwijziging of
tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze 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.
14.10 Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering
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mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een
besluit van de algemene vergadering.
Artikel 15
Boekjaar, jaarverslag, rekening en verantwoording
15.1 Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
15.2 Het bestuur brengt op de jaarvergadering zijn jaarverslag uit en doet,
onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten,
rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd
bestuur. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden;
ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan
onder opgave van redenen melding gemaakt.
15.3. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid
aan de algemene vergadering geen verklaring afgegeven, afkomstig van
een accountant als bedoeld in artikel 2:293 lid 1 van het Burgerlijk
Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks uit de leden
een commissie - de kascommissie - van ten minste twee personen, die
geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de
rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene
vergadering verslag van haar bevindingen uit.
15.4 Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennnis, dan kan de kascommissie zich door een
deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle
door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas
en de waarden te vertonen en inzage van de boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers van de vereniging te geven.
15.6 De opdracht van de commissie kan te allen tijde door de algemene
vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een
andere commissie.
Artikel 16
Statutenwijziging
16.1 In de statuten van de vereniging kan 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, onverminderd het bepaalde in artikel 14.9.
16.2 Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf
dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe
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waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden
toegezonden.
16.3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde
van de stemgerechtigde leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is
niet twee/derde van de stemgerechtigde leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede
vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals
dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal
tegenwoordige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, kan worden
besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen.
16.4 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt. Tot het (doen) ondertekenen van de akte is
ieder bestuurslid bevoegd.
Artikel 17
Ontbinding
17.1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande
artikel is van overeenkomstige toepassing.
17.2 De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is.
De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot
ontbinding andere vereffenaars zijn aangewezen.
17.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel
mogelijk van kracht.
17.4 De algemene vergadering stelt, bij haar in het eerste lid van dit artikel
bedoelde besluit, de bestemming voor het batig saldo vast, en wel zoveel
mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan
het batig saldo worden gegeven.
17.5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de vereniging gedurende zeven jaren berusten onder
de jongste vereffenaar.
Artikel 18
Reglementen
18.1 De algemene vergadering kan één of meer reglementen vaststellen,
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niet volledig wordt voorzien.
18.2 Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten.
18.3 De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd een reglement te
wijzigen of in te trekken.
18.4 Op besluiten tot vaststelling, tot wijziging en tot intrekking van een
reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 3 van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 19
Onvoorziene gevallen
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien,
beslist het bestuur.
SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE
is verleden te Nijmegen op de datum in het begin van deze akte vermeld.
De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en
toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de
akte voortvloeien.
De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen
van de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze
akte in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de verschenen
persoon en mij, notaris, ondertekend.

