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STATUTENWIJZIGING

van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:

Vereniging VEB NCVB,

met zetel in de gemeente 's-Gravenhage

(na statutenwijziging genaamd: Vereniging van Effectenbezitters)

Heden, twaalf juni tweeduizend vijftien, is voor mij, mr. Frank Jan Oranje, notaris te —

's-Gravenhage, verschenen:--------------------------------------------------------------------

mevrouw mr. Jeanine Johanna Hubertina Clabbers, te dezen woonplaats kiezend ten —

kantore van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. te (2594 AC) 's-Gravenhage,-----

Bezuidenhoutseweg 57, geboren te Venlo op dertig december-----------------------------

negentienhonderdachtentachtig. --------------------------------------------------------------

De comparant heeft verklaard dat: -----------------------------------------------------------
a. de algemene vergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: -

Vereniging VEB NCVB, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, met adres: ------

(2514 JC) 's-Gravenhage, Amaliastraat 7, ingeschreven in het handelsregister -  

van de Kamer van Koophandel onder nummer 40408053, hierna te noemen: —

"de Vereniging", in een op tien juni tweeduizend vijftien gehouden tweede----

vergadering als bedoeld in artikel 20.2 van de statuten van de Vereniging heeft

besloten de statuten van de Vereniging geheel te wijzigen, alsmede om de-----

comparant te machtigen deze akte te doen verlijden, van welke besluiten blijkt

uit een uittreksel uit de notulen van het verhandelde in voormelde --------------

vergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht; -------------

b. de statuten van de Vereniging laatstelijk zijn gewijzigd bij akte van fusie,-------

verleden op eenendertig december tweeduizend acht voor een waarnemer van- 

mr. Frank Jan Oranje, voornoemd; --------------------------------------------------

c. van de op grond van artikel 12 lid 8 onder g. van de statuten van de-------------

Vereniging vereiste goedkeuring van de raad van toezicht blijkt uit de notulen -

van het verhandelde in de vergadering van de raad van toezicht van dertien----

april tweeduizend vijftien, waarvan een exemplaar in kopie aan deze akte-------

wordt gehecht.--------------------------------------------------------------------------
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Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging heeft de comparant,-----------

handelend als vermeld, verklaard de statuten van de Vereniging bij deze akte geheel —

te wijzigen als volgt:-----------------------------------------------------------------------------

STATUTEN. ---------------------------------------------------------------------------------------

DEFINITIES. -------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 1. ------------------------------------------------------------------------------------------

In deze statuten wordt verstaan onder:-------------------------------------------------------

- actie: het instellen van een rechtsvordering, het treffen van gerechtelijke en-----

buitengerechtelijke schikkingen en alle overige handelingen die door de-----------

vereniging als actie worden aangeduid;------------------------------------------------

- algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door de leden van de-----

vereniging;--------------------------------------------------------------------------------

- bestuur: het orgaan dat gevormd wordt door het enige bestuurslid dan wel alle—

bestuursleden van de vereniging;-------------------------------------------------------

- deelnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich heeft aangemeld bij

de vereniging en door het bestuur is toegelaten om deel te nemen aan een-------

actie;---------------------------------------------------------------------------------------

- dochter: een rechtspersoon waarover de vereniging zeggenschap heeft; ----------

- leden: de leden van de vereniging; ----------------------------------------------------

- orgaan: algemene vergadering, raad van toezicht of bestuur;-----------------------

- raad van toezicht: het orgaan dat gevormd wordt door de leden van de raad van

toezicht van de vereniging; -------------------------------------------------------------

- schriftelijk: per post, per telefax, per e-mail of via enig ander gangbaar-----------

communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is tekst over te brengen;-------------

- vereniging: Vereniging van Effectenbezitters. ----------------------------------------

Naam en zetel. -----------------------------------------------------------------------------------

Artikel 2. ------------------------------------------------------------------------------------------

2.1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Effectenbezitters. De--------

verkorte naam van de vereniging luidt: VEB. ---------------------------------------

2.2. De vereniging heeft haar zetel te 's-Gravenhage. -----------------------------------

2.3. De vereniging is opgericht in negentienhonderdvierentwintig en op één januari-

tweeduizend negen gefuseerd met de Nederlandse Centrale voor-----------------

Vermogensopbouw en Beleggingseducatie. De vereniging droeg vanaf haar-----

fusie tot elf juni tweeduizend vijftien de naam Vereniging VEB NCVB. -----------

Doel. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 3. ------------------------------------------------------------------------------------------

3.1. De vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van
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effectenbezitters in de ruimste zin van het woord. Dit behelst onder meer het—

bevorderen van de bewustwording en studie van financiën en economie ter ----

uitbreiding van de kennis van beheer en belegging van spaar- en andere -------

gelden van de financiële consument.-------------------------------------------------

3.2. De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:--------------

a. de rechten uit te oefenen op de door de vereniging gehouden aandelen

of certificaten van aandelen, door namens leden de rechten uit te -------

oefenen op door die leden gehouden aandelen of certificaten van -------

aandelen - waaronder het uitoefenen van vergader- en stemrechten —

mits de vereniging daartoe door het betrokken lid schriftelijk-------------

gemachtigd is, door het geven van voorlichting aan leden en door het—

voeren van juridische procedures, onder meer door het - primair ten----

behoeve van haar leden - instellen van (een) rechtsvordering(en) als —■ 

bedoeld in artikel 305a lid 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek of -

een daarvoor in de plaats tredende wettelijke regeling, waarbij zij te----

allen tijde zorg draagt dat: --------------------------------------------------

i. voldoende wordt getracht het gevorderde door het voeren van -

overleg met een gedaagde te bereiken, en------------------------

ii. met de rechtsvordering de belangen van de personen te n -------

behoeve van wie de rechtsvordering is ingesteld voldoende zijn— 

gewaarborgd.----------------------------------------------------------

b. het treffen van schikkingen, waaronder het sluiten van ------------------

overeenkomsten als bedoeld in artikel 900 van Boek 7 van h e t----------

Burgerlijk Wetboek en het indienen van verzoekschriften als bedoeld in 

artikel 1013 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;----------

c. verspreiding van kennis van beheer en belegging van gelden;-----------

d. het onderhouden van contacten met daarvoor in aanmerking komende-

overheidsinstanties en financiële instellingen, beurzen, ondernemingen

en universiteiten;--------------------------------------------------------------

e. het bevorderen en (doen) organiseren van lezingen, workshops,----- -—-

congressen, excursies en bedrijfsbezoeken; -------------------------------

f. het initiëren en in stand houden van contacten met in het buitenland —  

gevestigde verenigingen of instellingen met een soortgelijk doel als dat

van de vereniging, waarbij de nadruk ligt op landen gelegen in de-------

Europese Unie, gelet op het belang van Europese regelgeving; ----------

g. het (doen) uitgeven en (doen) verspreiden van publicaties ten dienste -

van de leden van de vereniging;---------------------------------------------
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h. het bevorderen van en behulpzaam zijn bij het (doen) oprichten van----

beleggingsclubs en het begeleiden en doen begeleiden van de-----------

beleggingsclubs.----------------------------------------------------------------

3.3. De vereniging is geen financiële onderneming als bedoeld in artikel 1:1 Wet op-

het financieel toezicht of een daarvoor in de plaats tredende wettelijke----------

regeling.---------------------------------------------------------------------------------

Lidmaatschap vereniging. -----------------------------------------------------------------------

Artikel 4. ------------------------------------------------------------------------------------------

4.1. De vereniging kent de volgende categorieën van leden:---------------------------

a. natuurlijke personen; e n ------------------------------------------------------

b. rechtspersonen,----------------------------------------------------------------

die niet op enige wijze vergunningsplichtig ofte kwalificeren zijn a ls -------------

professionele beleggers onder de Wet op het financieel toezicht. -----------------

4.2. De wijze van aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging wordt in ----

een huishoudelijk reglement geregeld. ----------------------------------------------

4.3. Volgend op een aanmelding beslist het bestuur omtrent toelating van een lid.—

4.4. Een lid treedt toe met ingang van de maand volgend op de maand waarin-------

toelating plaatsvond.-------------------------------------------------------------------

4.5. Ingeval het bestuur een aanmelding afwijst, wordt dit schriftelijk gemotiveerd -

aan het kandidaat-lid meegedeeld. Tegen het besluit van het bestuur tot -------

afwijzing van een aanmelding van een kandidaat-lid staat geen beroep open. —

4.6. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht o f ----

overgang, noch kunnen daarop beperkte rechten worden gevestigd.-------------

Einde lidmaatschap. -----------------------------------------------------------------------------

Artikel 5. ------------------------------------------------------------------------------------------

5.1. Het lidmaatschap eindigt: -------------------------------------------------------------

a. door overlijden van een natuurlijk persoon of ontbinding van een -------

rechtspersoon of het anderszins ophouden te bestaan van een-----------

rechtspersoon; -----------------------------------------------------------------

b. door het op enige wijze vergunningsplichtig worden of kwalificeren als -

professionele belegger onder de Wet op het financieel toezicht, m et----

inachtneming van het bepaalde in artikel 5 .2 ;------------------------------

c. door opzegging door het lid; -------------------------------------------------

d. door opzegging door de vereniging; ----------------------------------------

e. door ontzetting.----------------------------------------------------------------

5.2. Zodra een lid op enige wijze vergunningsplichtig wordt of kwalificeert als -------

professionele belegger onder de Wet op het financieel toezicht, geeft h ij--------
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daarvan schriftelijk bericht aan het bestuur. Zowel het betreffende lid als de----

vereniging zijn vervolgens bevoegd het lidmaatschap op te zeggen.--------------

5.3. Opzegging door een lid dient schriftelijk ten minste vier weken voor het einde -  

van het voor het betreffende lid geldende contributiejaar te geschieden bij het-

secretariaat van de vereniging. Indien een opzegging niet tijdig heeft-----------

plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het--------------

eerstvolgende contributiejaar. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk door—  

het lid worden opgezegd:--------------------------------------------------------------

a. indien redelijkerwijs niet van het lid kan worden gevergd het-------------

lidmaatschap te laten voortduren;-------------------------------------------

b. binnen een maand nadat het lid een besluit is meegedeeld tot-----------

omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot-  

splitsing; -----------------------------------------------------------------------

c. binnen een maand nadat het lid een besluit waarbij zijn rechten zijn----

beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem bekend is geworden-

of is medegedeeld, doch niet wanneer er sprake is van een wijziging----

van geldelijke rechten en verplichtingen.------------------------------------

In afwijking van het in de eerste zin bepaalde, kan het lidmaatschap voorts----

onmiddellijk door het lid worden opgezegd, indien en zodra het lid op enige----

wijze vergunningsplichtig wordt of kwalificeert als professionele belegger onder 

de Wet op het financieel toezicht. ----------------------------------------------------

5.4. Opzegging door de vereniging kan slechts schriftelijk, met opgave van ----------

redenen, door het bestuur geschieden:----------------------------------------------

a. wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; -

b. wanneer redelijkerwijs niet van de vereniging kan worden gevergd het-

lidmaatschap te laten voortduren;-------------------------------------------

c. wanneer een lid op enige wijze vergunningsplichtig wordt o f -------------

kwalificeert als professionele belegger onder de Wet op het financieel —  

toezicht.------------------------------------------------------------------------

De opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met

inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één maand. Indien----

een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door——-

tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. Het lidmaatschap kan echter-----

onmiddellijk door de vereniging worden opgezegd indien redelijkerwijs niet van

de vereniging kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. In ----

afwijking van het in de tweede zin bepaalde, kan het lidmaatschap voorts-------

onmiddellijk door de vereniging worden opgezegd, indien en zodra het lid op —
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enige wijze vergunningsplicht^ wordt of kwalificeert als professionele belegger- 

onder de Wet op het financieel toezicht. ------------- --------------------------------

5.5. Ontzetting geschiedt door het bestuur. Ontzetting kan alleen geschieden--------

wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de-----

vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het--------

betrokken lid wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis gesteld van het —  

besluit, met opgave van redenen.----------------------------------------------------

5.6. De betrokkene is bevoegd binnen drie maanden na ontvangst van de -----------

kennisgeving als bedoeld in artikel 5.4 en artikel 5.5 in beroep te gaan bij de —

raad van toezicht. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is----

het lid geschorst. Voor de wijze waarop een beroep wordt ingesteld bij de raad-

van toezicht kunnen in een reglement als bedoeld in artikel 15.10 nadere-------

aanwijzingen worden gegeven. -------------------------------------------------------

5.7. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een lid te schorsen, indien gronden to t----

opzegging of ontzetting aanwezig zijn. Een schorsing die niet binnen d rie-------

maanden gevolgd wordt door een besluit tot opzegging of ontzetting, eindigt —  

door het verloop van die termijn.------------------------------------------------------

5.8. Wanneer het lidmaatschap eindigt gedurende het contributiejaar, blijft de-------

volledige contributie over dat contributiejaar verschuldigd.------------------------

Register. ------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 6. ------------------------------------------------------------------------------------------

6.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden----

zijn opgenomen.------------------------------------------------------------------------

6.2. Ieder lid is verplicht aan het bestuur zijn adres alsmede de wijzigingen daarin—

schriftelijk op te geven. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt----

gemaakt met als doel opneming in het ledenregister, houdt deze-----------------

bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en--------------

mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische -  

weg toegezonden te krijgen. ----------------------------------------------------------

Geldmiddelen en contributie. -------------------------------------------------------------------

Artikel 7.------------------------------------------------------------------------------------------

7.1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan u it :------------------------------------

a. contributies, en ----------------------------------------------------------------

b. alle andere baten en inkomsten.---------------------------------------------

7.2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van----------

boedelbeschrijving.---------------------------------------------------------------------

7.3. De leden zijn verplicht jaarlijks een contributie te betalen. Voor elk lid-----------
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afzonderlijk loopt het jaar waarover contributie wordt betaald (het --------------

contributiejaar) vanaf de kalendermaand van toetreding. Op voorstel van het —  

bestuur stelt de algemene vergadering jaarlijks de hoogte van de contributie —

voor de leden zijnde natuurlijke personen vast. Het bestuur stelt jaarlijks de----

contributie voor de leden zijnde rechtspersonen vast, met de mogelijkheid te —  

differentiëren in het tarief voor verschillende door het bestuur vast te stellen —

(sub)categorieën van rechtspersonen. De contributie is verschuldigd in de -----

maand van toetreden en in diezelfde maand van alle volgende jaren waarin het

lidmaatschap voortduurt.--------------------------------------------------------------

7.4. Aan leden die niet of niet tijdig aan hun verplichting tot betaling van de --------

contributie hebben voldaan, kunnen kosten van aanmaning, gerechtelijke en —

buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente in rekening worden----

gebracht. De vereniging zal in principe gebruikmaken van haar recht het -------

lidmaatschap op te zeggen van leden die in verzuim zijn in de nakoming van —

hun verplichting tot betaling van de contributie, als bedoeld in artikel 5.4.-------

Bestuur. ------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 8. ------------------------------------------------------------------------------------------

8.1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit één of meer-----

natuurlijke personen. Het aantal bestuursleden wordt door de raad van----------

toezicht vastgesteld. ------------------------------------------------------------------

8.2. De bestuursleden worden uit de leden benoemd door de raad van toezicht.-----

Bestuursleden worden benoemd voor bepaalde of onbepaalde tijd. --------------

8.3. Indien er twee of meer bestuursleden zijn, wijst de raad van toezicht een-------

voorzitter aan. De voorzitter heeft de titel van directeur. --------------------------

8.4. De raad van toezicht stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de

bestuursleden vast. --------------------------------------------------------------------

Einde bestuurslidmaatschap en schorsing. ----------------------------------------------------

Artikel 9. ------------------------------------------------------------------------------------------

9.1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst of 

ontslagen. Een dergelijk besluit kan door de raad van toezicht alleen worden —

genomen met een meerderheid van twee derden van de geldig uitgebrachte----

stemmen, in een vergadering die moet zijn bijeengeroepen overeenkomstig----

het bepaalde in artikel 19 en waarbij in de aankondiging van de vergadering----

het voorgenomen besluit tot schorsing of ontslag is geagendeerd. Is in een-----

vergadering van de raad van toezicht niet ten minste twee derden van de-------

leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een — 

tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee dagen en-
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niet later dan twee weken na de eerste vergadering, in welke tweede-----------

vergadering rechtsgeldig omtrent deze schorsing dan wel dit ontslag kan -------

worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derden van de-----

uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van d e----

leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de --------

oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom ----

een besluit tot deze schorsing dan wel dit ontslag kan worden genomen in een-

vergadering waarin slechts de helft van de leden van de raad van toezicht -----

aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn. -------------------------------------

9.2. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het----------

betrokken bestuurslid in de gelegenheid is gesteld om te worden gehoord,-----

tenzij naar het oordeel van de raad van toezicht een dergelijk besluit niet op —  

zich kan laten wachten.----------------------------------------------------------------

9.3. De schorsing eindigt wanneer de raad van toezicht niet binnen drie maanden —

na het besluit tot schorsing tot ontslag heeft besloten.-----------------------------

9.4. Een bestuurslid defungeert voorts: ---------------------------------------------------

a. door zijn overlijden;-----------------------------------------------------------

b. door het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging;--------------

c. doordat hij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van —

betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de----------------------

schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel —  

een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht -  

die op het betreffende bestuurslid van toepassing i s ; ----------------------

d. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije--------

beheer over zijn vermogen verliest; ----------------------------------------

e. door zijn vrijwillig aftreden;---------------------------------------------------

f. door het aanvaarden van een benoeming tot lid van de raad van--------

toezicht;------------------------------------------------------------------------

g. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet -

voorzien. -----------------------------------------------------------------------

Ontstentenis en belet. --------------------------------------------------------------------------

Artikel 10. ----------------------------------------------------------------------------------------

10.1. Bij ontstentenis of belet van een of meer leden van een meerhoofdig bestuur —

behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. Het bestuur berust dan tijdelijk bij de- 

overblijvende bestuursleden. De raad van toezicht dient ervoor te zorgen dat —  

zo spoedig mogelijk in (een) vacature(s) wordt voorzien.--------------------------

10.2. Bij ontstentenis of belet van het enige lid van het bestuur of - bij een----------- -
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meerhoofdig bestuur - van alle bestuursleden, wordt het bestuur tijdelijk-------

waargenomen door een door de raad van toezicht uit of buiten zijn midden-----

aangewezen persoon.------------------------------------------------------------------

Vertegenwoordiging.-----------------------------------------------------------------------------

Artikel 11. ----------------------------------------------------------------------------------------

11.1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. ---------------------------------------

11.2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer-------

bestuursleden, alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van----

die volmacht te vertegenwoordigen. -------------------------------------------------

Bestuur: tegenstrijdig belang. -----------------------------------------------------------------

Artikel 12. ----------------------------------------------------------------------------------------

12.1. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en onthoudt zich van ----

stemming over een bestuursbesluit indien hij bij het onderwerp van h e t--------

bestuursbesluit een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is met het— 

belang van de vereniging. -------------------------------------------------------------

12.2. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 12.1 geen—

enkel bestuurslid aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het besluit-----

genomen door de raad van toezicht.-------------------------------------------------

Taak en besluitvorming bestuur. --------------------------------------------------------------

Artikel 13. ----------------------------------------------------------------------------------------
13.1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, heeft de algemene —

leiding van de vereniging en voert het beleid van de vereniging uit.--------------

13.2. Het bestuur is gehouden zich te gedragen naar de aanwijzingen van de raad----

van toezicht betreffende algemene lijnen van het te voeren beleid. --------------

13.3. Het bestuur is - onverlet het bepaalde in artikel 13.11 - bevoegd te besluiten -  

tot het aangaan van alle overeenkomsten, waaronder dus mede zijn begrepen -

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van-----------------

registergoederen, en 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--------------

vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze handelingen. ----------

13.4. Het bestuur kan ter vergadering slechts geldige besluiten nemen, indien meer -

dan de helft van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of------------------

vertegenwoordigd is. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, besluit het-----

bestuur met volstrekte meerderheid van stemmen. Een bestuurder met een----

tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 12 wordt niet meegerekend bij de----

bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders m et-----
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betrekking tot het aan de orde zijnde bestuursbesluit. -----------------------------

13.5. Indien ter vergadering niet voldoende personen aanwezig of vertegenwoordigd- 

zijn om geldige besluiten te nemen, kan een tweede vergadering (te houden —

niet eerder dan een week en niet later dan een maand na de eerste -------------

vergadering) worden bijeengeroepen, in welke tweede vergadering omtrent----

dezelfde onderwerpen als geagendeerd voor de eerste vergadering kan worden

besloten, ongeacht het op die tweede vergadering aanwezige o f -----------------

vertegenwoordigde aantal bestuursleden.-------------------------------------------

13.6. In vergaderingen van het bestuur brengt ieder bestuurslid een stem uit.--------

13.7. Vergaderingen van het bestuur kunnen ook via telefoon- of videoconferentie —

plaatsvinden mits ieder deelnemend bestuurslid de beraadslagingen kan horen

en hij door de andere bestuursleden gehoord kan worden.------------------------

13.8. Een bestuurslid is bevoegd zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen----

door een ander bestuurslid. De volmacht hiertoe dient schriftelijk te zijn--------- -

verleend. De volmacht tot vertegenwoordiging werkt niet privatief. Een----------

bestuurslid kan slechts één medebestuurslid ter vergadering----------------------

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

13.9. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden door d e -----

daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen----

opgesteld. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende —  

vergadering en worden ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van 

die vergadering ondertekend. De notulen liggen op het adres van de vereniging 

ter inzage voor alle bestuursleden. ---------------------------------------------------

13.10. Een unanieme schriftelijke of elektronische en op schrift te af te drukken -------

verklaring van alle in functie zijnde bestuursleden heeft dezelfde rechtskracht—

als een besluit genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin----

alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn. Van een aldus buiten --------

vergadering genomen besluit wordt door een bestuurslid een relaas -------------

opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en te n -----

blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering wordt ------ -

ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste 

zin van dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd.---------------------------

13.11. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten en

voorstellen van het bestuur omtrent:-------------------------------------------------

a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een-------

(bank)krediet wordt verleend;------------------------------------------------

b. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen----
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van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een----

aan de vereniging verleend (bank)krediet;---------------------------------

c. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere—

rechtspersoon of onderneming en het verbreken van zodanige-----------

samenwerking, indien de samenwerking of verbreking voorde ----------

vereniging van ingrijpende betekenis i s ;------------------------------------

d. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een----------

vennootschap of onderneming en het wijzigen van de omvang van een- 
zodanige deelneming; --------------------------------------------------------

e. het vaststellen van de jaarlijkse begroting van de vereniging;-----------

f. het doen van investeringen die niet zijn opgenomen in d e ---------------

goedgekeurde jaarlijkse begroting van de vereniging, voor zover die----

een door de raad van toezicht te bepalen bedrag te boven gaan;--------

g. het doen van een voorstel aan de algemene vergadering tot het--------

wijzigen van de statuten, tot ontbinding, tot fusie of tot splitsing;-------

h. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en-----

bezwaring van registergoederen, en 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;----------------------------------------------

i. het stellen van zekerheid;----------------------------------------------------

j. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, uitgezonderd ten--------

aanzien van arbeids-, leverings- en overige overeenkomsten voor-------

zover deze betrekking hebben op de operationele bedrijfsvoering;-------

k. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale —

procedures, doch met uitzondering van het nemen van die --------------

rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;------------------------

l. zodanige (rechts)handelingen als door de raad van toezicht duidelijk----

omschreven en schriftelijk ter kennis van het bestuur zijn gebracht.----

Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast d e ----------------

vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuursleden niet-----

aan. -------------------------------------------------------------------------------------

13.12. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen-

worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling ------ -

behoeven. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op

te heffen. De vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement van het----

bestuur behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. ---------------------
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13.13. Het bestuur kan voor bepaalde onderwerpen en activiteiten één of meer--------

commissies instellen. De leden van de commissies worden - voor zo ver--------

mogelijk - door het bestuur aangewezen uit de leden, zulks onder----------------

voorzitterschap van een lid van het bestuur. Desgewenst kan het bestuur in de 

in te stellen commissies ook één of meer personen die geen lid zijn benoemen.

Het bestuur kan één of meer leden van een commissie voor de verrichte--------

werkzaamheden een vergoeding toekennen. De hoogte van deze vergoeding —

wordt vastgesteld door het bestuur. De instelling van een commissie en de-----

benoeming van de leden van de commissie, alsmede de toekenning van een----

vergoeding en de vaststelling van de hoogte van een vergoeding behoeven de -

voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.------------------------------

Bestuur: acties. ---------------------------------------------------------------------------------

Artikel 14. ----------------------------------------------------------------------------------------

Ingeval het bestuur, onder goedkeuring van de raad van toezicht, het initiatief neemt -

tot een actie, geeft het bestuur de actie een naam en nodigt de leden uit deel te--------

nemen aan deze actie. Het bestuur kan derden oproepen zich bij de vereniging aan te -

melden om deel te nemen aan de actie. Het bestuur stelt voor iedere actie de-----------

voorwaarden waaronder kan worden deelgenomen vast.------------------------------------

Raad van toezicht. ------------------------------------------------------------------------------

Artikel 15. ----------------------------------------------------------------------------------------

15.1. De vereniging heeft een raad van toezicht.------------------------------------------

15.2. De raad van toezicht bestaat uit een door de algemene vergadering vast te ----

stellen aantal van ten minste vijf natuurlijke personen. De raad van toezicht----

bepaalt zelfde onderlinge taakverdeling. Een lid van de raad van toezicht kan -  

niet tevens lid van het bestuur zijn doch dient wel lid van de vereniging te zijn. 

Een niet-voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane —

vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Na het ontstaan van een o f-----

meer vacatures wordt daarom zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie —

maanden na het ontstaan van de vacature(s), een algemene vergadering-------

bijeengeroepen. De agenda voor deze vergadering vermeldt in ieder geval de—  

voorziening in de vacature(s).--------------------------------------------------------

15.3. De raad van toezicht stelt een profielschets voor zijn samenstelling vast,--------

rekening houdend met de werkzaamheden van de vereniging, de gewenste ----

achtergrond en deskundigheid van de leden van de raad van toezicht.-----------

15.4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene----------

vergadering. De raad van toezicht heeft het recht om voor het bijeenroepen----

van de algemene vergadering waarin de vervulling van de vacature aan de-----
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orde komt, met inachtneming van de in artikel 15.3 bedoelde profielschets, ----

een voordracht te doen. De voordracht van de raad van toezicht wordt met d e- 

profielschets bij de oproeping voor de vergadering, waarin de vervulling van de 

vacature aan de orde komt, meegedeeld.-------------------------------------------

15.5. Leden die samen bevoegd zijn tot het uitbrengen van ten minste drie-----------

honderdste gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, hebben het 

recht uiterlijk twee werkdagen voor de vergadering, waarin de vervulling van —

de vacature aan de orde komt, schriftelijk bij het bestuur een of meer-----------

tegenkandidaten voor de betreffende vacature voor te dragen, onder-----------

gelijktijdige overlegging van een schrifteiijke bereidverklaring van iedere -------

voorgedragen tegenkandidaat. Een tegenkandidaat moet aan de in artikel 15.3 

bedoelde profielschets voldoen. Indien een tegenkandidaat is voorgedragen zal 

zulks bij aanvang van de betreffende vergadering aan de leden bekend worden

gemaakt. Ingeval een tegenkandidaat is voorgedragen, vindt de benoeming----

plaats door een verkiezing tussen de door de raad van toezicht voorgedragen—  

persoon en de als tegenkandidaten voorgedragen personen. ---------------------

15.6. De algemene vergadering is vrij in de benoeming indien de raad van toezicht —

niet of niet tijdig een voordracht heeft opgemaakt en er geen tegenkandidaten

zijn gesteld.-----------------------------------------------------------------------------

15.7. De algemene vergadering kan aan de leden van de raad van toezicht een-------

redelijke vergoeding toekennen voor de door hen ten behoeve van de-----------

vereniging verrichte werkzaamheden.-----------------------------------------------

15.8. Een lid van de raad van toezicht wordt benoemd of herbenoemd voor een-------

periode - rekening houdend met het hierna te noemen rooster van aftreden----

die eindigt uiterlijk bij het sluiten van de eerste algemene vergadering die -----

gehouden wordt nadat vier jaren zijn verstreken na het moment waarop het lid 

van de raad van toezicht is benoemd of herbenoemd. Een lid van de raad van -  

toezicht treedt af volgens een door de raad van toezicht op te stellen rooster —  

van aftreden, dat zodanig is opgesteld dat daardoor de continuïteit van de raad 

van toezicht zoveel mogelijk is gewaarborgd. Het in een tussentijdse vacature -  
benoemde lid van de raad van toezicht neemt op het rooster van aftreden de —

plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. Een volgens het-----

rooster aftredend lid van de raad van toezicht is onmiddellijk herbenoembaar, -  

met dien verstande dat een lid van de raad van toezicht niet langer in functie—-

mag zijn dan voor een periode die eindigt bij het sluiten van de eerste----------

algemene vergadering die gehouden wordt nadat twaalf jaren zijn verstreken —  

na het moment waarop het betreffende lid van de raad van toezicht voor het —

Company.info



Pels Rijcken 14/26

& Droogleever 
Fortuijn advocaten 
en notarissen

eerst is benoemd. Onder herbenoeming wordt verstaan een besluit to t----------

benoeming, genomen voordat de periode waarvoor het lid van de raad van------

toezicht voor het eerst was benoemd, is verstreken.--------------------------------

15.9. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter-

aan. De voorzitter en de vice-voorzitter hebben als zodanig zitting voor een----

periode van vier jaar en kunnen, onverminderd het in artikel 15.8 bepaalde,----

worden herbenoemd als voorzitter respectievelijk vice-voorzitter. ----------------

15.10. De raad van toezicht is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die-------

onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van de raad van toezicht—  

(nadere) regeling behoeven. De raad van toezicht is te allen tijde bevoegd het — 

reglement te wijzigen of op te heffen.------------------------------------------------

Einde lidmaatschap raad van toezicht en schorsing. ----------------------------------------

Artikel 16. ----------------------------------------------------------------------------------------

16.1. Een lid van de raad van toezicht kan, al dan niet op voordracht van de raad----

van toezicht, te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst o f-

ontslagen en door de raad van toezicht worden geschorst. Een schorsing die----

niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt —  

door het verloop van die termijn.------------------------------------------------------

16.2. Een besluit van de algemene vergadering tot schorsing dan wel ontslag als in —  

artikel 16.1 bedoeld, kan slechts worden genomen met een meerderheid van —

ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering-------

waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is .-

Is in een vergadering van de algemene vergadering niet ten minste tw ee-------

derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede ----

vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee weken en n iet----

later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering----

rechtsgeldig omtrent deze schorsing dan wel dit ontslag kan worden besloten —

met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte----------

stemmen, ongeacht het op die tweede vergadering aanwezige of-----------------

vertegenwoordigde aantal leden. Bij de oproeping tot de tweede vergadering —  

moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot deze schorsing dan wel —

dit ontslag kan worden genomen in een vergadering, ongeacht het aantal-------

leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is. ----------------------------------------

16.3. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:--------------------------------
a. door zijn overlijden;-----------------------------------------------------------

b. doordat hij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van —

betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de---------------------
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schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel —  

een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht-  

die op het betreffende lid van de raad van toezicht van toepassing is; —

c. door zijn ondercuratelestelling of indien hij anderszins het vrije beheer-

over zijn vermogen verliest; -------------------------------------------------

d. door zijn schriftelijk vrijwillig aftreden, al dan niet volgens het in artikel

15.8 bedoelde rooster;--------------------------------------------------------

e. door het aanvaarden van een benoeming tot bestuurslid;-----------------

f. door het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging.--------------

16.4. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van -------

toezicht, blijft de raad van toezicht bevoegd.----------------------------------------

Taak raad van toezicht. ------------------------------------------------------------------------

Artikel 17. ----------------------------------------------------------------------------------------

17.1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde heeft de raad van toezicht -  

tot taak voortdurend toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de

algemene gang van zaken in de vereniging en de met haar verbonden--------—

organisatie. Hij staat het bestuur met raad ter zijde. De raad is bevoegd tot----

het nemen van maatregelen die voor uitoefening van dat toezicht nodig zijn en 

daartoe de uitvoering van besluiten van het bestuur te schorsen.-----------------

17.2. De raad van toezicht wijst uit zijn midden twee of meer leden aan die jaarlijks -

met ieder bestuurslid een functioneringsgesprek voeren.--------------------------

17.3. De raad van toezicht is gehouden jaarlijks verantwoording af te leggen aan de -

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

De raad van toezicht is niet gehouden over zijn handelingen verantwoording af- 

te leggen aan het bestuur.-------------------------------------------------------------

17.4. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich —

naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie. -----

17.5. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van----

diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid—  

van de raad van toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van- 

de vereniging die deze mocht verlangen. De raad van toezicht is bevoegd alle -  

boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging in te zien;—

ieder lid van de raad van toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de-----

vereniging in gebruik zijnde ruimten en terreinen. ---------------------------------

17.6. De raad van toezicht is bevoegd zich op kosten van de vereniging door één of -

meer deskundigen te doen bijstaan. -------------------------------------------------

Raad van toezicht: tegenstrijdig belang.
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Artikel 18. ----------------------------------------------------------------------------------------

18.1. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en-------

onthoudt zich van stemming over een besluit van de raad van toezicht indien —

hij bij het onderwerp van het besluit een direct of indirect belang heeft dat-----

tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. ---------------------------------

18.2. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 18.1 geen —

enkel lid van de raad van toezicht aan de besluitvorming kan deelnemen,-------

wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. -----------------------

Vergaderingen raad van toezicht en besluitvorming. ----------------------------------------

Artikel 19. ----------------------------------------------------------------------------------------

19.1. Ieder kalenderjaar worden ten minste vier vergaderingen van de raad v a n -----

toezicht gehouden. Daarbij wordt eenmaal per jaar een vergadering gehouden -

waarin de raad van toezicht het door hem in dat jaar gevoerde beleid-----------

evalueert.--------------------------------------------------------------------------------

19.2. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter dit nodig acht. -

19.3. Wanneer drie van de leden van de raad van toezicht het nodig achten dat een -  

vergadering wordt gehouden, kunnen deze leden van de raad van toezicht de—

voorzitter schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen-------

punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. ------------------------------

Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg, dan zijn d e ----------

verzoekers bevoegd zelf een vergadering van de raad van toezicht bijeen te----

roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept. Aan een— 

dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien

de vergadering niet binnen vier weken na het verzoek wordt gehouden. --------

19.4. Bestuursleden hebben slechts toegang tot de vergaderingen van de raad van —

toezicht indien zij daartoe door de raad van toezicht zijn uitgenodigd.-----------

19.5. Behalve wanneer overeenkomstig het bepaalde in artikel 19.3 de vergadering -

door drie leden van de raad van toezicht wordt bijeengeroepen, geschiedt de —  

oproeping tot de vergadering door of namens de voorzitter.-----------------------

19.6. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste-----

zeven dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de vergadering niet -  

worden meegerekend. De voorzitter kan deze termijn in spoedeisende gevallen 

verkorten.--------------------------------------------------------------------------------

19.7. De oproeping gebeurt schriftelijk, waarbij de plaats en het tijdstip van de-------

vergadering en de te behandelen onderwerpen worden vermeld.-----------------

19.8. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter, —

bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter en bij diens afwezigheid door-----
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degene die daartoe door de vergadering wordt aangewezen. ---------------------

19.9. Vergaderingen van de raad van toezicht kunnen ook via telefoon- o f-------------

videoconferentie plaatsvinden mits ieder deelnemend lid van de raad van-------

toezicht de beraadslagingen kan horen en hij door de andere leden van de raad 

van toezicht gehoord kan worden.----------------------------------------------------

19.10. Een lid van de raad van toezicht is bevoegd zich ter vergadering te doen--------

vertegenwoordigen door een ander lid van de raad van toezicht. De volmacht— 

hiertoe dient schriftelijk te zijn verleend. De volmacht tot vertegenwoordiging -  

werkt niet privatief. Een lid van de raad van toezicht kan slechts één ander lid -  

van de raad van toezicht ter vergadering vertegenwoordigen. --------------------

19.11. Van hetgeen besproken en besloten is worden notulen en een besluitenlijst-----

gemaakt. Deze notulen en besluitenlijst worden door de raad van toezicht in de 

volgende vergadering van dat orgaan vastgesteld en ten blijke daarvan door —

de voorzitter van die vergadering en de notulist van die vergadering-------------

ondertekend. ---------------------------------------------------------------------------

19.12. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de --------

oproeping zijn meegedeeld.-----------------------------------------------------------

19.13. Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht 

aanwezig of vertegenwoordigd, dan kunnen besluiten worden genomen over — 

alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al -

zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en h e t-------

houden van vergaderingen niet in acht genomen.----------------------------------

19.14. Een unanieme schriftelijke verklaring van alle in functie zijnde leden van d e ----

raad van toezicht heeft dezelfde rechtskracht als een besluit genomen met-----

algemene stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van—  

de raad van toezicht aanwezig z ijn .--------------------------------------------------

19.15. In vergaderingen van de raad van toezicht brengt ieder lid van de raad van ——•

toezicht een stem uit.------------------------------------------------------------------

19.16. De raad van toezicht kan ter vergadering slechts geldige besluiten nemen,-----

indien meer dan de helft van de in functie zijnde leden van de raad van --------

toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Tenzij in deze statuten anders is-----

bepaald, besluit de raad van toezicht met volstrekte meerderheid van-----------

stemmen. Een lid van de raad van toezicht met een tegenstrijdig belang a ls----

bedoeld in artikel 18 wordt niet meegerekend bij de bepaling van het aantal----

aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht m et-----------

betrekking tot het aan de orde zijnde besluit.---------------------------------------

19.17. Indien ter vergadering niet voldoende personen aanwezig of vertegenwoordigd-
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zijn om geldige besluiten te nemen, kan - tenzij in deze statuten anders i s -----

bepaald - een tweede vergadering (te houden niet eerder dan een week en-----

niet later dan een maand na de eerste vergadering) worden bijeengeroepen, in

welke tweede vergadering omtrent dezelfde onderwerpen als geagendeerd-----

voor de eerste vergadering kan worden besloten, ongeacht het op die tweede—

vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden van de raad van ----

toezicht.---------------------------------------------------------------------------------

19.18. Indien een lid van de raad van toezicht dit wenst wordt schriftelijk gestemd.---

Algemene vergadering.--------------------------------------------------------------------------

Artikel 20.----------------------------------------------------------------------------------------

20.1. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk

oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of statuten verplicht is.--------

De raad van toezicht is eveneens bevoegd de algemene vergadering bijeen te -  

roepen.-----------------------------------------------------------------------------------

20.2. De leden worden ten minste veertien dagen van tevoren schriftelijk onder-------

opgave van de agenda ter vergadering opgeroepen aan de adressen van de----

stemgerechtigde leden volgens het ledenregister als bedoeld in artikel 6. -------

20.3. Indien een lid hiermee instemt kan hij worden opgeroepen door een langs -----

elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht aan het adres dat—

door hem voor dit doel is bekend gemaakt en is opgenomen in h e t--------------

ledenregister bedoeld in artikel 6 . ----------------------------------------------------

20.4. Voorts is het bestuur verplicht op schriftelijk verzoek van ten minste een -------

zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van drie honderdste-----

gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, tot het bijeenroepen----

van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken -  

na indiening van het verzoek. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek —

wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd. Indien aan het----

verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de----------

verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze als bedoeld in -------

artikel 20.2 en 20.3 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de----

vereniging gevestigd is, veelgelezen dagblad.---------------------------------------

20.5. De algemene vergadering wordt gehouden op een door het bestuur te bepalen-

plaats. -----------------------------------------------------------------------------------

20.6. In de vergadering bedoeld in artikel 22.3 komen onder meer aan de orde: -----

a. de benoeming van de in artikel 22.4 genoemde registeraccountant dan

wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;--------

b. de goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten met een

Company.info



Pels Rijcken 19/26

& Droogleever 
Fortuijn advocaten 
en notarissen

toelichting;---------------------------------------------------------------------

c. de vaststelling van de hoogte van de contributie voor de leden zijnde —

natuurlijke personen;----------------------------------------------------------

d. de begroting voor het komende boekjaar.----------------------------------

20.7. Omtrent onderwerpen die niet op de agenda voorkomen kan geen---------------

besluitvorming plaatsvinden.----------------------------------------------------------

20.8. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van ----- -

toezicht. Ontbreekt de voorzitter van de raad van toezicht, dan treedt een van-

de andere leden van de raad van toezicht, door de raad van toezicht aan t e ----

wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap —

voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik-----

wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter-----------

vergadering aanwezige persoon. -----------------------------------------------------

20.9. Degene die de vergadering leidt wordt aangeduid als voorzitter van d e ----------

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

20.10. Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle leden van de vereniging. —

Geen toegang tot de algemene vergadering hebben geschorste leden. O ver----

toelating van andere personen beslist de voorzitter van de vergadering. --------

20.11. Van het verhandelde in de algemene vergaderingen worden door de daartoe----

door de voorzitter aangewezen persoon notulen opgesteld. De notulen worden -  

vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden ten blijke 

daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. Zij— 

die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het —

verhandelde laten opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces--------

verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.------------------------------------

Bevoegdheden en besluitvorming van de algemene vergadering. --------------------------

Artikel 21. ----------------------------------------------------------------------------------------

21.1. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de -

wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.--------------------------

21.2. Alle leden, die niet geschorst zijn, hebben in de algemene vergadering één-----

stem. ------------------------------------------------------------------------------------

21.3. Een lid kan zich door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid laten-----

vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt-----

voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Een lid kan slechts één -  

ander lid ter vergadering vertegenwoordigen.---------------------------------------

21.4. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten----

van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van d e ----
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uitgebrachte stemmen. Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet —  

mee.-------------------------------------------------------------------------------------

21.5. Tenzij de voorzitter, de vergadering gehoord, anders beslist, wordt over--------

personen schriftelijk en over zaken mondeling gestemd.---------------------------

Schriftelijke stemming geschiedt met gesloten briefjes. In plaats van ------------

schriftelijke stemming kan stemming ook plaatsvinden met stemkastjes.--------

Mondelinge stemming kan plaatsvinden door middel van hand opsteken, b ij----

acclamatie of door middel van hoofdelijke stemming. Het aannemen van--------

voorstellen bij acclamatie is mogelijk, tenzij de voorzitter of een-----------------

stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.-------------------

21.6. Indien bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft —  

verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die het 

hoogste aantal stemmen hebben behaald. Is het hoogste aantal stemmen dat -

op een persoon werd uitgebracht voor meer dan twee personen gelijk, dan-----

vindt herstemming plaats tussen alle personen die dit aantal stemmen----------
behaalden.------------------------------------------------------------------------------

21.7. Onverminderd het bepaalde in artikel 21.5 wordt bij staking van stemmen over

personen een tweede keer gestemd. Staken de stemmen wederom dan beslist -  

het lo t.-----------------------------------------------------------------------------------

21.8. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn-----------

verworpen.------------------------------------------------------------------------------

21.9. 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. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van-

de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming-----

plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke

stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde--------

aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen d e ----------------

rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ---------------------------------

21.10. 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 —  

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.------------------------------------------
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Boekjaar en rekening en verantwoording. ----------------------------------------------------

Artikel 22. ----------------------------------------------------------------------------------------

22.1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.--------------------

22.2. 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 daaruit te allen tijde de----

rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.-------------

22.3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na-------

afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door d e -------

algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de --------

vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van-----

baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene-----------

vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden en

de leden van de raad van toezicht; ontbreekt de ondertekening van een of-----

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

Na verloop van de termijn waarbinnen de rekening en verantwoording dient te -

worden afgelegd kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte-----

vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.-------------------------------------

22.4. De algemene vergadering benoemt, op voordracht van de raad van toezicht, —  

een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent in de zin van

artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die de stukken als bedoeld- 

in de tweede volzin van artikel 22.3 onderzoekt, aan de algemene vergadering-

een verklaring omtrent zijn onderzoek aflegt en aan het bestuur en de raad----

van toezicht verslag van zijn bevindingen uitbrengt. Het bestuur is verplicht----

aan de accountant ten behoeve van zijn onderzoek alle door hem gevraagde —  

inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de kas en de waarden te tonen en

de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor-----

raadpleging beschikbaar te stellen. --------------------------------------------------

22.5. Het bestuur is verplicht de in artikel 22.2 en artikel 22.3 bedoelde boeken,-----

bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.----

Vrijwaring. ---------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 23. ----------------------------------------------------------------------------------------

23.1. De vereniging zal een bestuurslid van de vereniging niet aansprakelijk stellen—-

ter zake van schade die de vereniging lijdt als gevolg van enig handelen of-----

nalaten van een bestuurslid in diens hoedanigheid v a n :---------------------------
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a. bestuurslid van de vereniging;------------------------------------------------

b. bestuurslid of toezichthouder van een dochter. Van zeggenschap is-----

sprake indien de vereniging meer dan de helft van de stemrechten in —  

de algemene vergadering van aandeelhouders of meer dan de helft van 

de stemrechten in de algemene ledenvergadering kan uitoefenen en/of—

het recht heeft om een meerderheid van de bestuursleden of------------ -

toezichthouders te benoemen en/of af te laten treden;--------------------

c. bestuurslid of toezichthouder van een rechtspersoon anders dan een----

dochter, indien het vervullen van die functie samenhangt met het zijn—  

van bestuurslid van de vereniging en/of van een dochter. ----------------

23.2. De vereniging zal een bestuurslid schadeloos stellen ter zake van de schade die 

derden lijden als gevolg van enig handelen en/of nalaten van een bestuurslid —  

in diens hoedanigheid van bestuurslid van de vereniging en/of bestuurslid of —

toezichthouder van een dochter en tot vergoeding waarvan een bestuurslid-----

gehouden is op grond van een in kracht van gewijsde gegaan rechtelijk o f -----

arbitraal vonnis of van een met die derde(n) overeengekomen--------------------

vaststellingsovereenkomst, mits is voldaan aan de in artikel 23.3 genoemde----

voorwaarden. Onder een derde wordt ook een dochter verstaan.-----------------

23.3. De verdediging in de procedure bedoeld in artikel 23.2 wordt met instemming -

van de vereniging gevoerd. De vaststellingsovereenkomst bedoeld in artikel----

23.2 kan uitsluitend worden gesloten met de uitdrukkelijke schriftelijke----------

goedkeuring van de vereniging. Het betreffende bestuurslid dient volledige------

medewerking aan de vereniging te geven bij het voeren van de verdediging----

respectievelijk bij de betreffende schikkingsonderhandelingen.--------------------

23.4. Aan de in artikel 23.1 omschreven vrijtekening en de in artikel 23.2 -------------

omschreven vrijwaring kan een bestuurslid geen rechten ontlenen indien:-------

de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het bestuurslid; -

-  het betreffende bestuurslid in redelijkheid niet kon menen in het--------

belang van de vereniging of dochter te handelen, waaronder mede-----

begrepen de situatie dat het verweten handelen of nalaten als feitelijk -

of beoogd gevolg heeft dat het betreffende bestuurslid of anderen in----

welk opzicht dan ook onrechtmatig worden bevoordeeld.-----------------

23.5. Aan de in artikel 23.1 omschreven vrijtekening en de in artikel 2 3 .2 -------------

omschreven vrijwaring kan een bestuurslid geen rechten ontlenen voor zover—

de schade als bedoeld in dit artikel is verzekerd en wordt vergoed door een ----

verzekeraar.-----------------------------------------------------------------------------

23.6. Onder schade in de zin van dit artikel wordt mede verstaan de over enig te-----
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vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente, de proceskosten welke een —  

bestuurslid is gehouden te voldoen en/of de ten behoeve van de verdediging — 

van een bestuurslid gemaakte kosten van rechtsbijstand, inclusief de kosten —

van rechtsbijstand bij een onderzoek waaraan een bestuurslid zijn---------------

medewerking moet verlenen, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en -  

in redelijke verhouding staan tot de omvang van de schade. ---------------------

23.7. Onder schade in de zin van dit artikel worden eveneens aan het betreffende----

bestuurslid ter zake van enig handelen en/of nalaten in diens hoedanigheid van

bestuurslid van de vereniging en/of bestuurslid of toezichthouder van een-------

dochter door autoriteiten opgelegde boetes begrepen, voor zover vergoeding —  

daarvan rechtens is toegestaan. -----------------------------------------------------

23.8. Kosten door een bestuurslid gemaakt voor het voeren van verweer zullen door- 

de vereniging worden voorgeschoten tijdens een actie of procedure, mits het —  

betreffende bestuurslid zich schriftelijk en onherroepelijk jegens de vereniging-

heeft verbonden tot terugbetaling daarvan indien uit een in kracht van----------

gewijsde gegaan vonnis volgt dat hij geen aanspraak kan maken op vrijwaring-  

door de vereniging. De vereniging kan nadere voorwaarden aan de uitbetaling -  

verbinden, zoals het stellen van zekerheid.------------------------------------------

23.9. De vrijtekening en vrijwaring voorzien in dit artikel blijven gelden voor een-----

persoon die geen bestuurslid meer is en komen ook ten goede aan de-----------

erfgenamen of legatarissen van het bestuurslid.------------------------------------

23.10. Ook de leden van de raad van toezicht van de vereniging kunnen aanspraak----

maken op de vrijtekening en vrijwaring als voorzien in dit artikel onder----------

overeenkomstige toepassing van de hierin genoemde reikwijdte en--------------
voorwaarden.---------------------------------------------------------------------------

23.11. Dit artikel kan zonder toestemming van de personen die aanspraak o p ----------

vrijtekening en vrijwaring maken gewijzigd worden. Deze personen kunnen ----

echter aanspraak blijven maken op de bescherming als geboden door d it -------

artikel voor schade als gevolg van handelen of nalaten tijdens de periode dat —  
dit artikel van kracht is .---------------------------------------------------------------

Statutenwijziging, fusie, splitsing of ontbinding. ---------------------------------------------

24.1. Besluiten tot wijziging van deze statuten, tot fusie, splitsing of ontbinding van -

de vereniging kunnen slechts worden genomen met ten minste twee derden----

van de geldig uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering, waarin ten -

minste één twintigste gedeelte van het aantal leden aanwezig en/of-------------

vertegenwoordigd is. Het besluit van de algemene vergadering tot --------------

Artikel 24.
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statutenwijziging is onderworpen aan de schriftelijke goedkeuring van de raad — 

van toezicht en het bestuur.-----------------------------------------------------------

24.2. Is in de algemene vergadering als bedoeld in artikel 24.1 het voorgeschreven—  

aantal leden niet aanwezig en/of vertegenwoordigd, dan kan in een volgende —  

vergadering welke tussen vier en acht weken na die eerste vergadering moet—  

worden gehouden, ongeacht het aantal aanwezige leden, met ten minste twee

derden van de geldig uitgebrachte stemmen een besluit worden genomen. Bij -  

de oproeping tot een algemene vergadering als bedoeld in artikel 24.1 kan het-

bestuur reeds oproepen voor een volgende algemene vergadering voor het-----

geval dat het voorgeschreven aantal leden niet aanwezig en/of-------------------

vertegenwoordigd is. -------------------------------------------------------------------

24.3. Degenen, die een oproeping tot een algemene vergadering hebben gedaan,----

waarin een voorstel tot het nemen van een besluit tot statutenwijziging aan de 

orde zal worden gesteld, moeten tegelijkertijd met de oproeping een afschrift—  

van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen,—  

ten kantore van de vereniging neerleggen ter inzage van de leden tot na afloop

van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Het afschrift van dat-------

voorstel moet ten minste vijf dagen voor de vergadering ter inzage zijn gelegd.

De leden moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag van d e ----------

nederlegging tot die van de algemene vergadering een afschrift van het--------

voorstel, zoals in de vorige zin bedoeld, te verkrijgen. Deze afschriften worden-

kosteloos verstrekt.--------------------------------------------------------------------

Van het voormelde wordt melding gemaakt op de agenda van de vergadering. -

24.4. Een statutenwijziging, fusie of splitsing treedt niet eerder in werking dan nadat

hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte----

namens de vereniging is ieder bestuurslid bevoegd.--------------------------------

24.5. Bij ontbinding van de vereniging is - tenzij door de rechter dan wel bij h e t-----

besluit tot ontbinding andere vereffenaars worden benoemd - het bestuur-------

belast met de vereffening.-------------------------------------------------------------

24.6. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding--------

alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die----

van een bestuurslid worden verlangd.------------------------------------------------

24.7. Indien het vermogen van de vereniging door fusie, splitsing of ontbinding niet -  

meer ter (volledig) vrije beschikking staat van de vereniging, zal dit vermogen, 

of, ingeval van ontbinding, een eventueel overschot na vereffening, ten goede-

komen aan de stichting "Stichting Continuïteit VEB", gevestigd te ----------------

's-Gravenhage, en aan de stichting "Stichting Continuïteit NCVB", gevestigd te -
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Amsterdam, naar rato van het vermogen van de vereniging "Nederlandse-------

Centrale voor Vermogensopbouw en Beleggingseducatie", voornoemd,----------

respectievelijk van de vereniging "Vereniging van Effectenbezitters",-------------

voornoemd, als respectievelijke gedeelten van de som van de vermogens van -

beide voornoemde verenigingen tezamen op éénendertig december--------------

tweeduizend acht, zoals blijkt uit de jaarrekening van de Vereniging VEB -------

NCVB, waarin de vermogens van de vereniging "Nederlandse Centrale voor ----

Vermogensopbouw en Beleggingseducatie", voornoemd, respectievelijk van de-

vereniging "Vereniging van Effectenbezitters", voornoemd, afzonderlijk en -----

voldoende identificeerbaar tot uitdrukking zijn gebracht. --------------------------

24.8. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot de----------

vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de—

bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en--------

aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de vereniging -  

worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".-------------------------------------

24.9. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere----------

gegevensdragers van de ontbonden vereniging gedurende zeven jaren nadat —

de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de door de----

algemene vergadering in het ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze -

persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht----

zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het -  
handelsregister.------------------------------------------------------------------------

Reglementen. ------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 25. ----------------------------------------------------------------------------------------

De algemene vergadering kan voor de leden bindende reglementen vaststellen, d ie ----

niet in strijd mogen zijn met de wet en de statuten. Op de vaststelling, wijziging en----

opheffing van reglementen is het bepaalde in artikel 24.1 en artikel 24.2 van-----------

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

Overgangsbepaling. -----------------------------------------------------------------------------

Artikel 26. ----------------------------------------------------------------------------------------

26.1. Het bepaalde in artikel 15.8 is van toepassing op de leden van de raad van-----

toezicht die in functie zijn op het moment van het van kracht worden van deze- 

akte van statutenwijziging. -----------------------------------------------------------

26.2. Dit artikel 26 vervalt per het moment dat geen van de ten tijde van het van----

kracht worden van deze akte van statutenwijziging zittende leden van de raad -  

van toezicht meer deel uitmaken van de raad van toezicht. -----------------------

EINDE STATUTENWIJZIGING.
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De comparant is mij, notaris, bekend.--------------------------------------------------------

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd-—

van deze akte vermeld. ------------------------------------------------------------------------

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven

van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van -

deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te ----

nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te—

stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.------------------------

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de —

wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en ------

onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.----------------------------------------

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
Gegevens verwijderd door KvK
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