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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING VAN NEDERLANDSE VERENIGING VAN
GECERTIFICEERDE INCASSO-ONDERNEMINGEN
508728AK
Op éénentwintig juli tweeduizend twintig verscheen voor mij,---------------------------mr. ADRIANA MARIA JOHANNA HOMMES-KUIJER, notaris, gevestigd te---------Apeldoorn:----------------------------------------------------------------------------------------------Adri van Hunenstijn-van Campen, geboren te Neede op zestien april-----------------negentienhonderd achtenzestig, kantooradres Vosselmanstraat 1, 7311 CL-------Apeldoorn.----------------------------------------------------------------------------------------------De comparant verklaarde dat de algemene ledenvergadering van de vereniging: —
NEDERLANDSE VERENIGING VAN GECERTIFICEERDE INCASSO--------------ONDERNEMINGEN, statutair gevestigd in de gemeente Rotterdam,-----------------kantoorhoudende Displayweg 2, 3821 BT Amersfoort, ingeschreven in het---------handelsregister onder nummer 40346039, hierna te noemen: de vereniging, in—
haar op twaalf juni tweeduizend twintig (12-06-2020) gehouden vergadering heeft
besloten om in de statuten van de vereniging de navolgende wijzigingen aan te—
brengen en de comparant te machtigen om de akte van statutenwijziging te doenpasseren.-----------------------------------------------------------------------------------------------De notulen van de algemene ledenvergadering van de vereniging, waarin----------besloten werd tot wijziging van de statuten van de coöperatie en machtiging van —
de comparant om de akte van statutenwijziging te doen passeren, worden aan —
deze akte gehecht.-----------------------------------------------------------------------------------De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte, op vierentwintig—
oktober tweeduizend en twaalf (24-10-2012) voor jhr. mr. F.J.M.I. van---------------Rijckevorsel van Kessel, notaris te 's-Gravenhage.-----------------------------------------De comparant, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens ter uitvoering van—
vorenbedoelde besluiten, in de statuten van de vereniging de volgende--------------wijzigingen aan te brengen:------------------------------------------------------------------------I.
Artikel 1, lid 2, wordt gewijzigd en komt te luiden:-------------------------------------2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort.---------------------------------II. Artikel 4 wordt gewijzigd en komt te luiden:---------------------------------------------Lidmaatschap-----------------------------------------------------------------------------------Artikel 4.------------------------------------------------------------------------------------------1. De Vereniging kent verschillende soorten leden:--------------------------------- gecertificeerde leden;------------------------------------------------------------------ aspirant-leden; en----------------------------------------------------------------------- geassocieerde leden.-----------------------------------------------------------------Gecertificeerde leden, aspirant-leden en geassocieerde leden kunnen—
zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.----------------------------2. Gecertificeerde leden kunnen slechts zijn incassobureaus, die als--------zodanig bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn-------ingeschreven en schriftelijk hebben verklaard zich te conformeren aan —
de criteria die worden gesteld voor het voeren van het Incasso Keurmerk
en die in het bezit zijn van een geldig Keurmerkcertificaat.-------------------3. Aspirant-leden kunnen slechts zijn ondernemingen die het lidmaatschapals gecertificeerd lid hebben aangevraagd en het entreegeld hebben^----voldaan, maar nog niet aan alle eisen van het lidmaatschap voldoen.----Het aspirant-lidmaatschap duurt maximaal één jaar.---------------------------4. Geassocieerde leden kunnen slechts zijn ondernemingen die geen------incassobureau zijn, maar die wel in de credit-management keten actief—
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zijn en de ontwikkelingen in de incassobranche willen volgen.^--------------Een geassocieerd lid is verplicht entreegeld te betalen aan de-------------Vereniging.---------------------------------------------------------------------------------5. Aspirant-leden en geassocieerde leden hebben geen andere rechten enverplichtingen dan die welke hun bij de statuten of bij het huishoudelijk—
reglement zijn toegekend en opgelegd.--------------------------------------------III. Artikel 5 wordt gewijzigd en komt te luiden:---------------------------------------------1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van gecertificeerde leden,--------aspirant-leden en geassocieerde leden en laat zich hierbij adviseren----door het Keurmerkinstituut te Zoetermeer danwel een andere--------------rechtspersoon waarlangs de certificering plaatsvindt.-------------------------2. Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelatingbesluiten.-----------------------------------------------------------------------------------3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van--------gecertificeerde leden, aspirant-leden en geassocieerde leden zijn--------opgenomen, alsmede de e-mailadressen van de gecertificeerde leden,—
aspirant-leden en geassocieerde leden die instemmen met oproeping—
van de algemene vergadering per e-mail, zomede de vermelding dat het
betreffende lid met zodanige oproeping heeft ingestemd.--------------------Informatie uit het ledenregister is niet voor derden toegankelijk en--------overigens wordt enkel informatie verstrekt met in achtneming van de^----Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).-----------------------4. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch----vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.---------------------------IV. Artikel 9. lid 2. wordt gewijzigd en komt te luiden:-------------------------------------2. De bestuurders worden benoemd voor een door de algemene-------------vergadering te bepalen periode van ten hoogste driejaar, te rekenen----vanaf de datum van ingang van de betreffende benoeming, tenzij bij debenoeming anders wordt bepaald en voorts met dien verstande dat,-----indien en zolang na afloop van de periode waarvoor een bestuurder-----werd benoemd de algemene vergadering nog niet heeft voorzien in zijnherbenoeming of opvolging, de betreffende bestuurder in functie blijft —
totdat is voorzien in zijn herbenoeming of opvolging.--------------------------Een periodiek aftredend bestuurslid is tweemaal herbenoembaar,--------behoudens het bepaalde in lid 7 van dit artikel.---------------------------------V. Artikel 9. lid 7. wordt gewijzigd en komt te luiden:-------------------------------------7. Tot bestuurder is niet benoembaar:-------------------------------------------------a. degene die vijfjaren of korter voorafgaand aan de voorgenomen----benoeming door de rechtbank is ontslagen als bestuurder van een —
rechtspersoon;----------------------------------------------------------------------b. een persoon ten aanzien van wie een bestuursverbod geldt, welk —
bestuursverbod blijkens de uitspraak van de rechtbank (mede)------betrekking heeft op de Vereniging, als bedoeld in de artikelen 106aen verder Faillissementswet.----------------------------------------------------VI. Artikel 9. lid 9. wordt gewijzigd en komt te luiden:-------------------------------------9. Het bestuurslidmaatschap eindigt:--------------------------------------------------a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is:^--------door het eindigen van het lidmaatschap (persoonlijk of via een rechtspersoon) van de Vereniging;-------------------------------------indien de bestuurder niet langer verbonden is aan de-------------rechtspersoon die lid is van de Vereniging;---------------------------b. door bedanken, mits dit schriftelijk geschiedt met inachtneming van -
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een opzegtermijn van ten minste twee (2) maanden;--------------------c. als gevolg van overlijden;--------------------------------------------------------d. als gevolg van faillissement, surséance van betaling of het ten-------aanzien van het bestuurslid van toepassing verklaren van de--------schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;^----------------------------e. ingeval het bestuurslid onder curatele wordt gesteld of op andere—
wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;------------------------f.
door het in kracht van gewijsde gaan van een rechterlijk vonnis datertoe strekt het betreffende bestuurslid een bestuursverbod, als-----bedoeld in de artikelen 106a en verder Faillissementswet op te------leggen dat (mede) betrekking heeft op de Vereniging;------------------g. nadat een onafhankelijk arts, die deskundigheid heeft op het gebiedwaarop de vraagstelling zich afspeelt, een schriftelijke verklaring—
heeft afgelegd dat het bestuurslid niet meer in staat is zijn wil te-----verklaren en de Vereniging op een juiste wijze te besturen.-----------Vil. Artikel 10, lid 6 komt te vervallen en aan artikel 10 lid 5 worden een aantal —
leden toegevoegd-----------------------------------------------------------------------------6. leder kalenderkwartaal wordt ten minste één bestuursvergadering--------gehouden.----------------------------------------------------------------------------------7. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer devoorzitter dit wenselijk acht of indien ten minste drie leden van het-------bestuur daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te----------behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richten. Indien de------voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat
de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het----------verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te------roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.----------------------8. De oproeping tot de vergadering geschiedt -behoudens het in lid 7-------bepaalde- door of namens de voorzitter, ten minste zeven dagen---------tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend,
door middel van oproepingsbrieven of per email.--------------------------------9. De oproepingsbrieven of e-mails vermelden, behalve plaats en tijdstip—
van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.--------------------------10. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde leden van het —
bestuur aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen overalle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen,—
ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepenen houden van vergaderingen niet in acht genomen.--------------------------11. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij—
diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. Indien—
daarover geen overeenstemming wordt bereikt, is de oudste bestuurderin leeftijd de plaatsvervangend voorzitter voor die vergadering.------------12. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden----door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de-----------voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld.------------13. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen-----indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering------aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van het bestuur kan zich ter —
vergadering door één mede lid van het bestuur laten vertegenwoordigenop overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der
vergadering voldoende, volmacht. Een lid van het bestuur kan daarbij—
slechts voor één mede lid van het bestuur als gevolmachtigde optreden.-
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14. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit^--------schriftelijk, per e-maii of per elektronisch communicatiemiddel geschiedten alle stemgerechtigde bestuursleden met deze wijze van-----------------besluitvorming hebben ingestemd.--------------------------------------------------15. leder lid van het bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven--------worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte------------meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.^---------------------------------16. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de--------voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der--------------stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.------------------------------Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.------17. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.----------Staken over enig voorstel de stemmen dan heeft de voorzitter een-------doorslaggevende stem.-----------------------------------------------------------------18. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien,------beslist de voorzitter.---------------------------------------------------------------------19. Een lid van het bestuur is verplicht een (potentieel) tegenstrijdig belang—
terstond te melden aan de voorzitter van het bestuur en daarbij alle------relevante informatie te verschaffen.-------------------------------------------------Een lid van het bestuur is verplicht een (potentieel) tegenstrijdig belang—
Het bestuur besluit buiten aanwezigheid van de betrokken lid van het—
bestuur of er sprake is van een tegenstrijdig belang en treft passende—
maatregelen.------------------------------------------------------------------------------Indien een bestuurder een direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdigbelang heeft met de verenging dat deze niet meer in staat is om de------belangen van de vereniging op een integere, objectieve en-----------------onbevooroordeelde wijze te behartigen ("tegenstrijdig belang”), neemt hij
geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen het —
bestuur.-------------------------------------------------------------------------------------Indien alle bestuurders een direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig
belang hebben met de vereniging, dan is de algemene vergadering ter
zake bevoegd het besluit te nemen.------------------------------------------------Besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen waarbij een--------------(potentieel) tegenstrijdig belang speelt van een lid van het bestuur-------behoeven de goedkeuring van de algemene vergadering.-------------------VIII. Artikel 13. lid 2, komt te luiden:-------------------------------------------------------------2. Onverminderd het bepaalde in dit artikel kan, indien het bestuur daartoebesluit, een stemgerechtigde ook door middel van een elektronisch------communicatiemiddel aan de algemene vergaderingen deelnemen,^-------daarin het woord voeren en zijn stem uitbrengen. Daartoe is vereist datde stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel:-------------a) kan worden geïdentificeerd;-----------------------------------------------------b) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter------------vergadering;-------------------------------------------------------------------------c) kan deelnemen aan de beraadslaging, en----------------------------------d) het stemrecht kan uitoefenen.--------------------------------------------------Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een---------elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder—
dan de dertigste dag voor die vergadering, worden gelijk gesteld met----stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht--------------Het bestuur kan bepalen dat het stemrecht slechts kan worden-------------
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uitgeoefend middels een elektronisch communicatiemiddel, onder de----volgende voorwaarden:-----------------------------------------------------------------1. de algemene vergadering is langs elektronische weg voor de leden te volgen; en-------------------------------------------------------------------------2. de leden uiterlijk tot tweeënzeventig (72) uur voorafgaand aan de—
vergadering in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk of----------elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die bij de--------oproeping zijn vermeld.-----------------------------------------------------------De hiervoor onder 2 bedoelde vragen worden uiterlijk tijdens de-----------vergadering, al dan niet thematisch, beantwoord en deze antwoorden^—
worden op de website van de vereniging geplaatst of toegankelijk--------gemaakt voorde leden via een elektronisch communicatiemiddel.--------IX. Aan artikel 13 wordt een nieuw lid 6, 7 en 8 toegevoegd die komen te luiden:6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.-----7. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of----------------vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mitsmet algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende---------------onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot----------ontbinding - ook al is de oproeping niet op de voorgeschreven wijze-----geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden—
van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in
acht genomen.----------------------------------------------------------------------------8. Een rechtspersoon-lid kan zijn stemrecht slechts uitoefenen door middelvan een natuurlijk persoon die door het rechtspersoon-lid daartoe--------schriftelijk is aangewezen. Deze schriftelijke aanwijzing dient bij de------aanvang der vergadering aan de voorzitter van die vergadering te--------worden overhandigd en namens het rechtspersoon-lid rechtsgeldig te—
zijn ondertekend.-------------------------------------------------------------------------SLOT----------------------------------------------------------------------------------------------------De comparant is mij, notaris, bekend.----------------------------------------------------------Van de verklaring van de comparant heb ik, notaris, in Apeldoorn op de datum —
aan het begin van deze akte gemeld deze akte opgemaakt.-----------------------------De zakelijke inhoud van deze akte heb ik medegedeeld en toegelicht aan de------comparant.---------------------------------------------------------------------------------------------De comparant heeft verklaard voor het tekenen van deze akte kennis te hebben—
genomen van de inhoud van deze akte en daarmee in te stemmen.------------------Vervolgens heb ik deze akte beperkt voorgelezen en hebben de comparant en ikdeze akte onmiddellijk daarna ondertekend.--------------------------------------------------(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

De ondergetekende:
mr. ADRIANA MARIA JOHANNA HOMMES-KUIJER, notaris te Apeldoorn,
verklaart:
dat de statuten van de vereniging NEDERLANDSE VERENIGING VAN
GECERTIFICEERDE INCASSO-ONDERNEMINGEN, zij heeft haar zetel in de
gemeente Amersfoort, voor het laatst gewijzigd zijn bij akte verleden op 21 juli
2020 ten overstaan van ondergetekende;
dat zij zich naar beste kunnen ervan heeft overtuigd dat sedert bedoelde wijziging
gemelde statuten luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst.
Getekend te Apeldoorn op 21 juli 2020.

DOORLOPENDE TEKST
VAN DE STATUTEN VAN
Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-Ondernemingen,
gevestigd te Amersfoort
per 21 juli 2020

STATUTEN------ :-------------------------------- -——------------------------------------Naam en Zetel en Duur—1---------- ——-—---------------------------------------------Artikel 1---------------------------------------------------------------------------------- -------L
De Vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging van
( v gecertificeerde Incasso-Ondernemingen.---------------------------:------------2. ' Zij hééft haar zetel in de gemeente Amersfoort. ------------- :-----------------------------Doel-------------------------------------------------------------------------------------------- :—
Artikel 2---------------------------------- ------------------------------------------------ -------1. De Vereniging heeft ten doel het behartigen van de beroepsbelangen van
gecertificeerde incasso-ondememingen in de meest uitgebreide zin van het
woord. De Vereniging streeft naar maatschappelijk verantwoorde
incassodienstverlening door haar leden en houdt daar toezicht op.-------------
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2. Zij tracht haar doel te bereiken door onder andere:-----------------------------------a.
het verstrekken van adviezen aan haar leden en het geven van
voorlichting;------- ------ ------ ———--------------------------— ------------- b.
het houden van vergaderingen;-— ------------------------------- —-------c.
het verzorgen van een of meer periodieken, het uitgeven van
publicaties en het geven van cursussen;---------------- --------------------d.
het instellen van- of het medewerken aan de instelling van
commissies;-------------------------------------------------------- -—----------e.
het aanwijzen van personen als lid van commissies of besturen van
instellingen;--------------------------------------------------------------- :------f.
het treffen en bewaken van- en medewerken aan regelingen, waardoor
wordt bevorderd dat incasso-ondememingen op juiste en
verantwoorde wijze in het maatschappelijk bestel functioneren;-------g.
het treffen van maatregelen en het vaststellen en bewaken van
richtlijnen in het belang van de maatschappelijke positie van incassoondememingen en in het belang van hun onderlinge verhouding;-------h.
het bevorderen van de totstandkoming en/of aanpassing van wettelijke
toelatingseisen voor de uitoefening van incassodiensten.-----------------Boekjaar--------------------------------------- ------—----------------------------------------Artikel 3---------------------------------- —-------------------------------- :------------------Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.--------——------------- —
ÜdmaatscHap -=---------------——-—-------------------------------------------------------Artikel 4.-------------------------------------------- ————;----------------------- ::
1. De Vereniging kent verschillende soorten leden:---------------------:-----------gecertificeerde leden;----------------------------------------------------------------- aspirant-leden; en------- --------- ------------------------------------------------------geassocieerde leden.—-------------------------------------------------------------Gecertificeerde leden, aspirant-leden en geassocieerde leden kunnen—
zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.----------------------------2. Gecertificeerde leden kunnen slechts zijn incassobureaus, die als-:-------zodanig bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn-------ingeschreven en schriftelijk hebben verklaard zich te conformeren aan—
de criteria die worden gesteld voor het voeren van het Incasso Keurmerk
en die in het bezit zijn van een geldig Keurmerkcertificaat.-------------------3. Aspirant-leden kunnen slechts zijn ondernemingen die het lidmaatschapals gecertificeerd lid hebben aangevraagd en het entreegeld hebben----voldaan, maar nog niet aan alle eisen van het lidmaatschap voldoen.----Het aspirant-lidmaatschap duurt maximaal één jaar.----------=-----------------4. Geassocieerde leden kunnen slechts zijn ondernemingen die geen—:—
incassobureau zijn, maar die wei in de credit-management keten actief—
zijn en de ontwikkelingen in de incassobranche willen volgen.---------------•
Een geassocieerd lid is verplicht entreegeld te betalen aan de-------------.Vereniging.---------------------------------------------------——-----------------------

I 5.
I
|

Aspirant-leden en geassocieerde leden hebben geen andere rechten enverplichtingen dan die welke hun bij de statuten of bij het huishoudelijk—
reglement zijn toegekend en opgelegd.----- :---------- -----------------------------

| Artikel 5—-------------------------------- -——__________________ __________
1.

2.
3.

4.

Het bestuur beslist omtrent de toelating van gecertificeerde leden,-------aspirant-leden en geassocieerde leden en laat zich hierbij adviseren-----door het Keurmerkinstituut te Zoetermeer danwel een andere--------------rechtspersoon waarlangs de certificering plaatsvindt.-------------------------Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelatingbesluiten.------------------------------------------------------ ;----------------------------Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van--------gecertificeerde leden, aspirant-leden en geassocieerde leden zijn---------opgenomen, alsmede de e-mailadressen van de gecertificeerde leden,—
aspirant-leden en geassocieerde leden die instemmen met oproeping—
van de algemene vergadering per e-mail, zomede de vermelding dat het
betreffende lid met zodanige oproeping heeft ingestemd.--------------------Informatie uit het ledenregister is niet voor derden toegankelijk en--------overigens wordt enkel informatie verstrekt met in achtneming van de----Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).-----------------------Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch----vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.----------------------------

• Artikel 6—-——---------- ----- —-------------------- ------ ------------------- -------------Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie
maanden, de gronden daarvoor zijn opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap
verbonden rechten niet worden uitgeoefend.-------------------------------------------- —
Artikel 7——-------------- -— ----------------------- —-------------------------------------1.
Het lidmaatschap eindigt:------------------ -------------------- ------------------------a.
door de dood van het lid. Is een rechtspersoon lid van de Vereniging,
dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;---------b.
door opzegging door het lid;—---------------- ------------—----------------c.
door opzegging namens de Vereniging;---------- —--------- -------------- d.
door ontzetting.---------- --------------------------------------------------------2.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen
het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke
kennisgeving, welke vóór één juli van het verenigingsjaar in het bezit van de
secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen
schriftelijk te bevestigen. —------------- -------------------------- ----- :-------------Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap
door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur
anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.---------------------------- -------------------------------

Het bestuur heeft het recht om wegens bijzondere omstandigheden
tussentijds het lidmaatschap te beëindigen indien het lid daarom verzoekt,
hiervan zal melding worden gemaakt tijdens de eerstvolgende Algemene
Vergadering:--------- ------———----------------------------------------------------

Opzegging van het lidmaatschap namens de Vereniging kan,
schriftelijk met opgave van reden, geschieden door het bestuur,
wanneer:------ --------------------- ;---------------------------------------------het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand,
op de eerste dag van de vierde maand van het verenigingsjaar
niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de
Vereniging heeft voldaan, mits dit tenminste negentig dagen na
factuurdatum is;----------------------------------------------------------het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke door
de statuten en/of het Huishoudelijk Reglement en/of de criteria
voor het voeren van het Incasso Keurmerk voor het
, lidmaatschap gesteld worden;------------------------------------------het lid weigert medewerking te verlenen aan een onderzoek
betreffende zijn handelen of nalaten, waartoe het bestuur heeft
besloten op grond van redenen gelegen in het belang van de
Vereniging, dan wel in de loop van dat onderzoek onvolledige
of onjuiste inlichtingen verschaft;--------------------------------------het lid is veroordeeld en/of formeel in staat van beschuldiging is
gesteld wegens een vermogensdelict;—---------------------- ------—het lid de Vereniging op pnredelijke wijze benadeelt/benadeeld
heeft.------ ——— --------------------------------------------------Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd door het
bestuur, wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan
worden hel: lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt
steeds per aangetekend schrijven met opgave van de reden(en).--------Tegen het besluit van opzegging van het lidmaatschap door de
Vereniging is de betrokkene gerechtigd, om binnen tien werkdagen
beroep aan te 'teken bij de Algemene Ledenvergadering. Dit beroep
dient schriftelijk aan het bestuur kenbaar gemaakt te worden.
Ontvangst van het beroep dient schriftelijk door het bestuur bevestigd
te worden. Het bestuur zendt het beroepschrift onverwijld door aan de
Raad van Toezicht De Raad van Toezicht brengt binnen dertig dagen
advies uit aan de Algemene Ledenvergadering, waarop de Algemene
Ledenvergadering binnen dertig dagen beslist op het beroep.-----------Indien het betreffende lid beroep tegen het besluit van opzegging van
het lidmaatschap door de Vereniging heeft aangetekend, wordt de
opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging opgeschort.------Het bestuur is gerechtigd om de termijn van het beroep te verlengen.—
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van
de Vereniging handelt, of de Vereniging op onredelijke wijze
benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken
lid ten spoedigste van het besluit met opgave van reden(en), in kennis
stelt.-------------------------------- :-----------------------------------------------

b.

De betrokkene is bevoegd binnen één 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. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal
moeten worden genomen met ten minste twee/derde van het aantal
uitgebrachte stemmen.------------------- ______—.— ------------- - . .
5.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de
. reden of oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het
geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.'---------- —
6.
In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36, lid 3 van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, kan een lid zich door opzegging van
zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de
verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard,
behoudens het in lid 2 van dit artikel bepaalde.--------------------------- :------ —
Geldmiddelen. Balans en Staat van Baten en Lasten----------- -—-------------------Artikel 8------------------- ------- ----- ---- —-------------------------------------------------1.
De geldmiddelen der Vereniging bestaan uit de contributies van de leden, uit
eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en
uit eventuele andere toevallige baten.—------—— ------------------------- —
2.
a.
Ieder lid is' gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie,
waarvan het bedrag jaarlijks op voorstel van het bestuur door de
algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.—
b.
Leden kunnen in categorieën worden ingedeeld die een verschillende
contributie verschuldigd zijn.'------------ >-------------- —--------------------3.
Het bestuur is verplicht binnen vier maanden na afloop van het
verenigingsjaar de jaarstukken op te maken. Deze bestaan uit een balans,
een staat van baten en lasten en een toelichting daarop.----------------- -———
4.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand zodanige aantekeningen
'te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten.en verplichtingen kunnen
worden gekend.———---- ——— ------------------------------- —----------:—
5.
Het bestuur is verplicht de in lid 3 bedoelde bescheiden en het in artikel 11
bedoelde verslag van de kascommissie gedurende tien jaren te bewaren.-----Bestuur------- ------ ------------ —=-------------------------------- -—---------:-------------- —
Artikel 9---------------------------------— ---- —— --------------------------------------1.
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal'van ten minste drie personen,
waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester die tezamen
het dagelijks bestuur vormen. De functies van secretaris en penningmeester
kunnen in één persoon worden verenigd. Het aantal bestuurders wordt
vastgesteld door de algemene vergadering.----------- -—»— --------------------

De bestuurders worden benoemd voor een door de algemene------------vergadering te bepalen periode van ten hoogste drie jaar, te rekenen----vanaf de datum van ingang van de betreffende benoeming, tenzij bij de—
benoeming anders wordt bepaald en voorts met dien verstande dat,-----indien' en zolang na afloop van de periode waarvoor een bestuurder-—
werd benoemd de algemene vergadering nog niet heeft voorzien in zijn—
herbenoeming of opvolging, de betreffende bestuurder in functie blijft—
totdat is voorzien in zijn herbenoeming of opvolging.'--------------------------- '
Een periodiek aftredend bestuurslid is tweemaal herbenoembaar,---------behoudens het bepaalde in lid 7 van dit artikel.—------------------------------

De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende
voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4.------------:-------------- ---------Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als
tien leden. Bij het opstellen van de voordracht dient het bestuur rekening te
houden met zowel de eisen die aan de te vervullen bestuursfunctie kunnen
worden gesteld, als met de noodzaak van een voor de Vereniging als geheel
zo representatief mogclijke samenstelling. De voordracht van het bestuur
wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht
door tien of meer leden moet vóór de aanvang van de vergadering
schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.----------------------:---------------- Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een
met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen genomen
besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin
ten minste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.------------ —--------Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering
overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het
bindend karakter, te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de
keus.------------ ------------------------------------------ -—“
;
;
f
Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit
die voordrachten.'------------ -------- ——----------------------------------------1
Tot bestuurder is niet benoembaar:------------ a. degene die vijfjaren of korter voorafgaand aan de voorgenomen—
benoeming door de rechtbank is ontslagen als bestuurder van een—
rechtspersoon;----------- ----------------------------------------------------------b. een persoon ten aanzien van wie een bestuursverbod geldt, welk—
bestuursverbod blijkens de uitspraak van de rechtbank (mede)------- betrekking heeft op de Vereniging, als bedoeld in de artikelen 106aen verder Faillisserfientswet.------------------ 1
:
;
:
_

De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij
daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid
vereist van ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. Een
schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.'---------------------- -------------

9.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:------------------------------------------------—
a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is:------ i—
- door het eindigen van het lidmaatschap (persoonlijk of via een rechtspersoon) van de Vereniging;-----:--------------------------------indien de bestuurder niet langer verbonden is aan de-------- ----rechtspersoon die lid is van de Vereniging;-------------------:-------b. door bedanken, mits dit schriftelijk geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee (2) maanden;--------------------c. als gevolg van overlijden;------------------------------- ;-------------;-----------d. als gevolg van faillissement, surséance van betaling of het ten-------aanzien van het bestuurslid van toepassing verklaren van de----------■
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;----------------------------e. ingeval het bestuurslid onder curatele wordt gesteld of op andere^—
wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;----- ----------;--------f.
door het in kracht van gewijsde gaan van een rechterlijk vonnis datertoe strekt het betreffende bestuurslid een bestuursverbod, als—
bedoeld in de artikelen 106a en verder Faillissementswet op te------leggen dat (mede) betrekking heeft op de Vereniging;-------------------g. nadat een'onafhankelijk arts, die deskundigheid heeft op het gebiedwaarop de vraagstelling zich afspeelt, een schriftelijke verklaring----heeft afgelegd dat het bestuurslid niet meer in staat is zijn wil te------verklaren en de Vereniging op een juiste wijze te besturen.------ ^—

Artikel 10--------------------------- —-------------— ----- :----- ;-------- -—:------ ——'
1.
Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging, De Vereniging
wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur of door twee
gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.------------------------2.
Het bestuur kan een zijner leden, of een derde, zoals de ambtelijk secretaris,
een al dan niet doorlopende schriftelijke volmacht geven om de Vereniging
binnen de in die volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordigen.-------3.
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd
te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding of 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 slechts door de Vereniging tegen derden beroep
worden gedaan.'------------------------------- ——— -----------------------------4.
Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering
• voor besluiten tot:----------------—:-------------<-----------------—— ------------a* het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen
een bedrag of waarde van zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00)
te boven gaande, onverminderd het hierna in dit lid bepaalde;----- -----b.
het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen
en geven van onroerende zaken;------------- —----------------------------

c.

•

5.

6.
7.

8.
■
9.
10.

11.

12.
13.

het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de Vereniging een
bankkrediet wordt verleend;---- ——-------------------------------— -----d.
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;'----------------------------- -—-----------e.
het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;------ ---- ------------------f.
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;---------------------------------- -------------------------- g,
het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;---- ------------------- h.
het sluiten van overeenkomsten betreffende het aangaan van
geldleningen.'-------------------------------- ----- —--------------- -—--------Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door de Vereniging tegen
derden geen beroep worden gedaan.------------------------- ------------------------Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het
bestuur worden benoemd...... ........... .................................................................
leder kalenderkwartaal wordt ten minste één bestuursvergadering--------gehouden.------------1---------------------------------------------------------------------Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer devoorzitter dit wenselijk acht of indien ten minste drie leden van het--------bestuur daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te-----------behandelen punten aan de voorzitter het veiznek richten. Indien de------voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat
de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het----------verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te------roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.-------------------De oproeping tot de vergadering geschiedt-behoudens het in lid 7—:—
bepaalde- door of namens de voorzitter, ten minste zeven dagen----------tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend,
door middel van oproepingsbrieven of per email.'-------------------------------De oproepingsbrieven of e-mails vermelden, behalve plaats en tijdstip—
van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.--------------------------Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde leden van het—
bestuur aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen overalle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen,—
ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepenen houden van vergaderingen niet in acht genomen.--------------------------De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij—
diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. Indien—
daarover geen overeenstemming wordt bereikt, is de oudste bestuurderin leeftijd de plaatsvervangend voorzitter voor die vergadering.-------------Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden-----door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de-----------voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld.------------Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen-----indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering-------aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van het bestuur kan zich ter—
vergadering door één mede lid van het bestuur laten vertegenwoordigenop overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der
vergadering voldoende, volmacht. Een lid van het bestuur kan daarbij—
slechts voor één mede lid van het bestuur als gevolmachtigde optreden.-

'

14. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit---------schriftelijk, per e-mail of per elektronisch communicatiemiddel geschiedten alle stemgerechtigde bestuursleden met deze wijze van------------------besluitvorming hebben ingestemd. ---------------- ----------------------------------15. leder lid van het bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven--------worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte-------------meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.------------------ --------------16. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de---------voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der------ —-----stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.----------------—
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
17. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Staken over enig voorstel de stemmen dan heeft de voorzitter een —■—
doorslaggevende stem.---------------- ------------------------------- -—;
18. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien,------beslist de voorzitter.------------------------------------ 19. Een lid van het bestuur is verplicht een (potentieel) tegenstrijdig belang—
terstond te melden aan de voorzitter van het bestuur en daarbij alle------relevante informatie te verschaffen.
'
Een iid van het bestuur is verplicht een (potentieel) tegenstrijdig belangHet bestuur besluit buiten aanwezigheid van de betrokken lid van het—
bestuur of er sprake is van een tegenstrijdig belang en treft passende—
maatregelen.—----------------------------------------------------:-----------------------Indien een bestuurder een direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdigbelang heeft met de verenging dat deze niet meer in staat is om de
belangen van de vereniging op een integere, objectieve en-----------------^
onbevooroordeelde wijze te behartigen ("tegenstrijdig belang"), neemt hij
geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen het—* 1
bestuur.--------------------------------- Indien alle bestuurders een direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig
belang hebben met de vereniging, dan is de algemene vergadering ter —
. zake bevoegd het besluit te nemen. —-------------------- ------------------------Besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen waarbij een--------------(potentieel) tegenstrijdig belang speelt van een lid van het bestuur-------behoeven de goedkeuring van de algemene vergadering.---------------------

Algemene Vergaderingen------ —-—-——----------------------------Artikel 11---------------- =----- ------ -———---------------- -— ------— ------>—1.
Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene
vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze
vergadering zijn 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 vergadering over.-—■——------ -

\

Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van
redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de
gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen
nakomen.'----------------------------—— ---------------------------- ------------ —^
2.
De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig (30) dagen
vóór de jaarvergadering, een commissie van ten minste twee leden, die geen
deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de hiervoor in lid
bedoelde stukken.--------- —-----------------------------------------------------------De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
.Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de
commissie zich door een deskundige doen bijstaan.-----------------------------3.
Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gevraagde
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der
Vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der Vereniging
te geven.----------- ;-------------- -——--------------------- ------------------------—
4.
Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de
rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.'--------------------5.
Indien de goedkeuring van de hiervoor in lid 1 bedoelde stukken wordt
geweigerd, benoemt de algemene vergadering in die vergadering een andere
commissie bestaande uit ten minste drie leden, welk een nieuw onderzoek
doet van bedoelde stukken. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden
als de eerder benoemde commissie. Binnen zes weken na de benoeming
brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene
vergadering al die maatregelen welke door haai- in het belang van de
Vereniging nodig geacht worden.------ -------------------- —------------------- —
Artikel 12—--------—-------—--------------------------------------------------------------1.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris van
het bestuur, met inachtneming van een termijn van acht dagen. De
bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke
mededeling of door een mededeling in het vanwege de Vereniging
uitgegeven orgaan.—---------- ——------—------------------- -------------------- 2.
Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene
vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk
acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen
onderwerpen wordt verzocht door ten minste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen in de
algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn.---------- :----------------------------------------------------3.
Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot
bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van niet langer dan
vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen

nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven,
zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze
waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.'-------------------Artikel 13 —------------------ — --------------------- ------------ :---------:-----------——
1.
Alle leden, met uitzondering van geschorste leden, hebben toegang tot de
algemene vergadering. Stemgerechtigd zijn slechts de gecertificeerde leden.Bij stemming' over verkiezing en benoeming van personen en over
beëindiging of schorsing van het bestuurslidmaatschap brengt ieder lid één
stem uit.----------- ------------------------- ----------------------- -------- ------- .-----Bij stemming over zaken, brengt ieder lid een zodanig aantal stemmen uit
afhankelijk van de indeling in de contributietabel en wel volgens
onderstaande schaal:—---------------------- -------------------------------------- —
bij een tot en met twintig werknemers een stem;---------------------------bij éénentwintig tot en met vijftig werknemers twee stemmen;----------bij éénenvijftig tot en met honderd werknemers drie stemmen;---------bij meer dan honderd werknemers vier stemmen.--------------- -—------Ieder lid is bevoegd zijn stem(men) te doen uitbrengen door een schriftelijk
daartoe gemachtigd ander lid. Een lid kan ter vergadering ten hoogste twee
andere leden vertegenwoordigen. — ----------------------- -------—-—----------:
De volmachten dienen voldoende duidelijk omschreven te zijn, 'zulks ter
beoordeling van de voorzitter van de betreffende vergadering. De volmacht
moet voor of bij aanvang van de vergadering aan de voorzitter van de
, vergadering worden overhandigd,-------------—--------------------------- -------2.

Onverminderd het bepaalde in dit artikel kan, indien het bestuur daartoebesluit, een stemgerechtigde ook door middel van een elektronisch------communicatiemiddel aan de algemene vergaderingen deelnemen,-------- ■
daarin het woord voeren en zijn stem uitbrengen. Daartoe is vereist dat—
de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel:--------------a) kan worden geïdentificeerd;-----------------------------------------------------b) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter-------------vergadering;---------- ;—1----------------------------------------------------------c). kan deelnemen aan de beraadslaging, en----------------------------------d) het stemrecht kan uitoefenen. —r—--------------------------------------------Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een---------elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder—
dan de dertigste dag voor die vergadering, worden gelijk gesteld met----stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht--------------Het bestuur kan bepalen dat het stemrecht slechts kan'worden------------'uitgeoefend middels een elektronisch communicatiemiddel, onder de----volgende voorwaarden:---------------------------------------:-------------------------1, de algemene vergadering is langs elektronische weg voor de leden te volgen; en——---------------------------------------------------------- *-------2. de leden uiterlijk tot tweeënzeventig (72) uur voorafgaand aan de—
vergadering in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk of-----------elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die bij de--------oproeping zijn vermeld.-----------------------------------------------------------De hiervoor onder 2 bedoelde vragen worden uiterlijk tijdens de-----------vergadering, al dan niet thematisch, beantwoord en deze antwoorden—
worden op de website van de vereniging geplaatst of toegankelijk--------gemaakt voor de leden via een elektronisch communicatiemiddel.-------—

3.
4.

5.

6.
7.

8.

Stemming over zaken geschiedt schriftelijk. Het aannemen van voorstellen
bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter —
Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet
anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien
niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming
gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der geldig uitgebrachte
stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming
de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.----Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder
stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen; niet in
' aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid
ondertekende stemmen.----------—-------------- —-----------------------------Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken.oordeel dat een besluit
is genomen, is beslissend.------------------------------------------------------ :------Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid
daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt.—--------------------------------------------------------------------- :---------Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.-----Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of----------------vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mitsmet algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende----------------onderwerpen - dus mede eèn voorstel tot statutenwijziging of tot----------ontbinding - ook al is de oproeping niet op de voorgeschreven wijze——
geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden—
van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet inacht genomen.------------------------------------- :-------------------------------------Een rechtspersoon-lid kan zijn stemrecht slechts uitoefenen door middeivan een natuurlijk persoon die door het rechtspersoon-lid daartoe---------schriftelijk is aangewezen. Deze schriftelijke aanwijzing dient bij de-------aanvang der vergadering aan de voorzitter van die vergadering te--------worden overhandigd en namens het rechtspersoon-lid rechtsgeldig te—
zijn ondertekend.---------------------------------------------------------------------------

Artikel 14——— ----------- —------------------------------------------------- -----------• 1.
De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of
ontstentenis zal één der andere bestuursleden de vergaderingen leiden.------ 2.
Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris,
diens plaatsvervanger of door een door deze aangewezen persoon notulen
gehouden.--------------------------- ---------- --—------------------------------ -------- .
3.
De algemene vergadering kan een of meer andere commissies instellen,
waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij
Huishoudelijk Reglement.——--------------------------------------------------------

Huishoudelijk Reglement— ------— --------- —--------- -----------------------------Artikel 15-------- --------------------------------------------------------------- :--------------1.
De algemene vergadering kan bij Huishoudelijk Reglement nadere regels
geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies
en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de
wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van het
gebouw der Vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling
haar gewenst voorkomt.---------------------------- —— ------ -------------------2.
Wijzigen van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van
de algemene vergadering,----------------- *1---- —-——----- ----------------------3.
Het Huishoudelijk Reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die
afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de
statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.----Raad van Toezicht en Geschillen——-----—------------------------=-------------------Artikel 16----------- -—■—------------- --------------------------------------------- ---------1.
Er is een Raad van Toezicht, op voordracht van het bestuur ingesteld door
de Algemene Ledenvergadering, die tot taak heeft om naast het bestuur
toezicht te houden op de naleving van de bepalingen van de statuten, het
Huishoudelijk Reglement,de Keurmerkcriteria, de Privacy Gedragscode en
de Geschillenregeling van de Vereniging. Tevens behandelt de Raad van
Toezicht klachten van belanghebbenden met betrekking tot de naleving van
de statuten, het Huishoudelijk Reglement, de Keurmerkcriteria, de Privacy
Gedragscode en de Geschillenregeling van de Vereniging van een lid. -------De procedure, taken en bevoegdheden van deze Raad van Toezicht worden =
in het Huishoudelijk Reglement, vast te stellen door de algemene
vergadering, vastgelegd.-------------------------------------------------------- ------2.
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze statuten,
dan wel naar aanleiding van nadere regelingen of overeenkomsten die
daarmee samenhangen, zullen worden beslecht door de Rechtbank te
Rotterdam, tenzij partijen een andere wijze van beslechting'overeenkomenStatutenwijziging------------------------------- ------- ——--------“
Artikel 17——------------------------------------------ ---------------------- ' ;
1.
Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben na een besluit van de
algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat
daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor
oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen
bedragen.--------------------------------------- ————----------2.
Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot Statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen
vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag,
i
waarop de vergadering werd gehouden.------------------- --------------:-----------r'3. ” Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een
^
algemene vergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde van
het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste
de helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.-----------------

4.

Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering
aanwezige of vertegenwoordigde leden tot statutenwijziging worden
besloten op een volgende, ten minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen
'na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde
van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.'----- ---------———----------------Artikel 18----- —-----------------------------------—------ -—■— --------- ---------------1.
Een Statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële
akte is opgemaakt. Ieder der bestuurders is bevoegd om de akte van
statutenwijziging te verlijden.-^------------------------------------------------------2.
De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de
gewijzigde statuten neder te leggen te'n kantore van de Kamer van'
Koophandel binnen welker gebied de Vereniging haar woonplaats (zetel)
heeft.--------------------------------------------- ------------- ------- -—----------- -----Ontbinding en Vereffening--------—— ------—------------- -------- —— -------—
Artikel 19-—■——------------;----------------------------------- :----------------------------1. ~l De Vereniging wordt ontbonden door een besluit daartoe van de algemene
vergadering genomen met ten minste twee/derde van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.'-------------------------------------- -----2.
Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering
aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op
een volgende, ten minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste,
te houden vergadering, met een meerderheid van. twee/derde van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen.--------—— -----------------—--------------------3.
Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde
vergadering zal worden voorgesteld de Vereniging te ontbinden. De termijn
voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste veertien dagen
bedragen.-------------------------------------------- -- ---------------------------------4.
Indien bij een'besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn
aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.——-------------;------5.
Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene
vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest het doel der
Vereniging overeenstemmen.—------------ -—-------------------- —--------------6.
Na de ontbinding blijft de Vereniging voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven
de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van
kracht. In stukken en aankondigingen die van de Vereniging uitgaan,
moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".—---7.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden Vereniging gedurende zeven jaar berusten onder de jongste
vereffenaar.——--------------------------------------------------------------------- —

