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STATUTENWIJZIGING 
NEDERLANDSE VERENIGING VAN COMMISSARISSEN EN 
DIRECTEUREN 
Referentie: HMA/GES/535027.01 
 
 
Op dertien mei tweeduizend tweeëntwintig verschenen voor mij, mr. Lotte 
Marie van der Ploeg, kandidaat-notaris, hierna te noemen: 'notaris', als 
waarnemer van mr. Elisabeth Heleen Zijlstra, notaris te Zwolle: 
1. de heer Paulus Hubertus Gerardus Geraeds, geboren te Roermond op elf 

augustus negentienhonderd vierenzestig, met kantooradres: 3941 EP 
Doorn, Amersfoortseweg 98, legitimatie: paspoort met nummer 
NT6FP2776, uitgegeven te Lansingerland op elf maart tweeduizend 
negentien; 

2. mevrouw Juanita Jozé Paschold, geboren te Maassluis op dertig 
november negentienhonderd tweeënzeventig, met kantooradres: 3941 EP 
Doorn, Amersfoortseweg 98, legitimatie: paspoort met nummer 
NVL5BFHL0, uitgegeven te 's-Hertogenbosch op vijftien april 
tweeduizend zestien, 

handelend als gemachtigde van de algemene vergadering van na te melden 
vereniging. 
INLEIDING. 
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden: 
- de algemene vergadering van de vereniging: Nederlandse vereniging 

van Commissarissen en Directeuren, statutair gevestigd te Amsterdam, 
kantoorhoudende Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn, ingeschreven in 
het handelsregister onder nummer 40532104, deze vereniging hierna te 
noemen: "de vereniging", heeft met inachtneming van de statutaire en 
wettelijke regels besloten om de statuten van de vereniging te wijzigen; 

- de statuten van de vereniging, die werd opgericht bij akte verleden op 
negen april negentienhonderd drieënvijftig, zijn laatstelijk gewijzigd bij 
akte verleden op drieëntwintig maart tweeduizend zestien; 

- de verschenen personen op basis van de huidige statuten van de 
vereniging bevoegd zijn de betreffende statutenwijziging tot stand te 
brengen; 

./. - van het besluit blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van de 
notulen van de desbetreffende vergadering. 

STATUTENWIJZIGING. 
Vervolgens verklaarden de verschenen personen, handelend als gemeld, ter 
uitvoering van deze besluiten de statuten van de vereniging te wijzigen en 
geheel opnieuw vast te stellen als volgt. 
STATUTEN: 
Artikel 1 
Begripsbepalingen 
1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde 

betekenissen: 
a. “leden”: leden van de vereniging in de zin van de wet; 
b. “bureau”: de uitvoeringsorganisatie van de vereniging; 
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c. "algemene vergadering": het orgaan van de vereniging dat wordt 
gevormd door de leden dan wel een bijeenkomst van leden (of hun 
vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten; 

d. "bestuur": het bestuur van de vereniging in de zin van de wet; 
e. "bestuurder": een bestuurder van de vereniging; 
f. “directeur”: de leidinggevende van de uitvoeringsorganisatie van de 

vereniging; 
g. “auditcommissie”: de reglementaire commissie die gedelegeerd door 

de algemene vergadering toezicht houdt op financiën en risico’s; 
h. “voordrachtscommissie”: de reglementaire commissie voor het vinden 

en selecteren van kandidaten voor het bestuur; 
i. “statuten”: deze statuten van de vereniging; 
j. “de vereniging”: de vereniging in de zin van de wet, waarvan de 

interne organisatie wordt beheerst door deze statuten; 
k. “reglementen”: de reglementen van de vereniging zoals bedoeld in 

artikel 20 van de statuten, waaronder het huishoudelijk reglement; 
l. "lid": een lid van de vereniging; 
m. "schriftelijk": een (elektronisch) communicatiemiddel voor zover dat 

wettelijk of in de jurisprudentie wordt aangemerkt als geldig 
schriftelijk bewijs. 

2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze 
statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 

Artikel 2 
Naam en zetel  
1. De naam van de vereniging is: Nederlandse vereniging van 

Commissarissen en Directeuren. 
2. De verkorte naam van de vereniging luidt: NCD. 
3. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 
Artikel 3 
Doel  
De vereniging stelt zich ten doel het in stand houden van een community voor 
verantwoord leiderschap, bestuur en toezicht; van, voor en door leiders en 
bestuurders; gericht op het vormgeven van goed leiderschap, bestuur en 
toezicht, voor alle generaties; om elkaar te inspireren en ondersteunen bij 
persoonlijke en professionele groei.  
Artikel 4 
Middelen 
De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 
a. het bevorderen van het delen van ervaring, informatie, kennis en kunde, 

zowel tussen de leden onderling als met niet-leden; 
b. het organiseren van (virtuele) communities en (regionale) bijeenkomsten 

voor haar leden voor ontmoeting, onderlinge uitwisseling en 
kennisverrijking en het organiseren van themabijeenkomsten voor haar 
leden, waaraan ook niet-leden kunnen deelnemen; 

c. het aanbieden van persoonlijke diensten aan haar leden; 
d. het faciliteren van (virtuele) bijeenkomsten voor haar leden en voor niet-

leden; 
e. het aanbieden van opleidingen in het kader van leiderschap, bestuur en 

toezicht; 
f. het uitgeven van publicaties, brochures, boeken, enzovoorts; 
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g. het onderhouden en bevorderen van contacten met bedrijven, 
organisaties en overige publiek-private instellingen; 

h. het vervullen van de rol van spreekbuis namens de vereniging, in de 
ruimste zin des woords; 

i. het (doen van) onderzoek binnen relevante beroepsgroepen gericht op de 
ontwikkelingen rond leiderschap, bestuur en toezicht, en het geven van 
duiding aan de uitkomsten daarvan en deze aan de orde te stellen binnen 
de relevante gremia en op themabijeenkomsten, inclusief het 
vertegenwoordigen van en bij een nieuwe governance code; 

j. het op- en inrichten van dan wel deelnemen in ondernemingen en overige 
commerciële activiteiten; 

k. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in 
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Artikel 5 
Leden 
1. Leden zijn natuurlijke personen die op hun verzoek als lid tot de 

vereniging zijn toegelaten. 
2. Tot lid kunnen worden toegelaten natuurlijke personen, die als zelfstandig 

ondernemer, in dienstbetrekking of als maat van een maatschap, hetzij in 
persoon, hetzij door middel van een rechtspersoon waarin hij of zij de 
meerderheid van de zeggenschap heeft, belast of mede belast zijn 
(geweest) met de directie van of het toezicht op een of meer 
ondernemingen, (semi-) overheidsinstellingen of maatschappelijke 
instellingen. 
Bij reglement kunnen nadere criteria worden gesteld waaraan zij, die tot 
het lidmaatschap wensen te worden toegelaten, moeten voldoen. 

3. Op het verzoek tot toelating tot het lidmaatschap beslist het bestuur. 
4. In geval van niet-toelating kan op verzoek van de betrokkene alsnog tot 

toelating worden besloten door de eerstvolgende algemene vergadering. 
5. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens 

zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid benoemen. 
Artikel 6 
Inschrijving als lid 
1. De natuurlijke persoon die lid wenst te worden van de vereniging, doet 

daartoe schriftelijk aanvraag aan het bureau onder overlegging van door 
het bureau verlangde gegevens en bescheiden. 

2. Het bestuur beslist op voorspraak van het bureau over de toelating als lid 
van de vereniging. De aanvrager wordt dan als lid ingeschreven met 
ingang van de eerste dag volgend op de maand waarin het betreffende 
besluit is genomen. 

3. Het bestuur kan aan een toelating tot het lidmaatschap aanvullende 
voorschriften verbinden. 

4. Tegen een besluit van het bestuur genomen op grond van het bepaalde 
in dit artikel staat geen beroep open. 

Artikel 7 
Verplichtingen 
1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, met dien 

verstande dat een erelid, als bedoeld in artikel 5 lid 5, is vrijgesteld van de 
verplichting contributie te betalen. 

2. Ieder lid is verplicht: 
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a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten 
van de organen van de vereniging na te leven; 

b. de belangen van de vereniging niet te schaden; 
c. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke uit 

het lidmaatschap voortvloeien of welke de vereniging in naam van 
haar leden aangaat. 

3. Door de vereniging kunnen geen verplichtingen uit naam van haar leden 
worden aangegaan dan nadat het bestuur door de algemene vergadering 
daartoe bij nader reglement bevoegd is verklaard. 

4. Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere 
verplichtingen dan van geldelijke aard zijn verzwaard door opzegging van 
het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten. 

Artikel 8 
Sanctionering 
In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de in artikel 
7 lid 2 vermelde verplichtingen. 
1. Voor zover deze bevoegdheid niet door de algemene vergadering aan 

een commissie belast met de tuchtrechtspraak is opgedragen, is het 
bestuur bevoegd om, in geval van overtredingen, de volgende straffen op 
te leggen: 
a. berisping; 
b. tuchtrechtelijke boete; 
c. uitsluiting van het deelnemen aan activiteiten; 
d. ontzegging van het recht om één of meer functies uit te oefenen; 
e. schorsing; 
f. ontzetting. 
Met uitzondering van de ontzetting van leden, als bedoeld in lid 4, komt 
aan het bestuur ten opzichte van de onder haar ressorterende leden een 
overeenkomstige bevoegdheid toe. 

2. Besluiten als bedoeld in het vorige lid worden niet genomen dan nadat 
het betrokken lid in de gelegenheid is gesteld zich in een vergadering van 
het tot het nemen van het besluit bevoegde orgaan te verdedigen. 

3. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, heeft hij geen toegang tot 
een algemene vergadering en kan hij aldaar niet aan de stemming 
deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode, met een 
maximum aaneengesloten duur van drie maanden of tot de eerstvolgende 
ledenvergadering, ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten 
kunnen worden ontzegd. 

4. Ontzetting van leden: 
a. de sanctie ontzetting kan slechts door het bestuur worden 

uitgesproken indien een lid in ernstige mate in strijd met de statuten 
of reglementen van de vereniging en/of besluiten van zijn organen 
handelt, dan wel de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; 

b. nadat het bestuur met inachtneming van het bepaalde in lid 3 tot 
ontzetting heeft besloten, wordt het betrokken lid onverwijld door 
middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave 
van redenen, in kennis gesteld; 

c. uit de leden, niet zijnde bestuur of directeur, wordt door het bestuur 
een onafhankelijke klachtencommissie voorgedragen die door de 
algemene vergadering wordt benoemd. Er is een klachtenprocedure 
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van toepassing, deze wordt vastgesteld conform het bepaalde in 
artikel 20; 

d. de betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze 
kennisgeving schriftelijk in beroep te gaan bij de klachtencommissie 
van de vereniging als bedoeld onder c, die in haar eerstvolgende 
vergadering met absolute meerderheid van uitgebrachte geldige 
stemmen beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het 
beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat de betrokkene 
voor het voeren van verweer toegang heeft tot de algemene 
vergadering en bevoegd is aldaar het woord te voeren. De 
betrokkene is bevoegd zich in bedoelde vergadering door een 
raadsman te doen bijstaan. 

Artikel 9 
Einde lidmaatschap 
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: 

a. door overlijden van het lid; 
b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging door de vereniging; 
d. door ontzetting, als bepaald in artikel 8 lid 4. 

2. Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging: 
a. opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur; 
b. opzegging door de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft 

opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, voor 
zover deze krachtens deze statuten worden gesteld, alsook wanneer 
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren; 

c. opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging 
kan slechts geschieden aan het einde van het kalenderjaar met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand, met 
uitzondering van het bepaalde in artikel 7, lid 4; 

d. een opzegging in strijd met het onder c bepaalde doet het 
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op 
de datum, waartegen was opgezegd; 

e. wanneer van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd 
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, kan het 
lidmaatschap met onmiddellijke ingang worden opgezegd; 

f. een opzegging als bedoeld in artikel 7 lid 4 dient te geschieden 
binnen een maand nadat het bedoelde besluit aan het lid is bekend 
geworden of is medegedeeld. Eventuele vooruitbetaalde contributie 
kan pro rato worden gerestitueerd, voor de nog resterende maanden 
na het beëindigen van het lidmaatschap; 

g. een lid dat heeft opgezegd wordt geacht nog lid te zijn tot ten hoogste 
het einde van het kalenderjaar volgend op dat waarin werd 
opgezegd, zolang hij niet heeft voldaan aan zijn geldelijke 
verplichtingen ten opzichte van de vereniging of zolang enige 
aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de 
tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. 
Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten 
uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde 
termijn in beroep te gaan; 
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h. op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering de 
benoeming van een erelid beëindigen. 

Artikel 10 
Geldmiddelen 
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

a. contributie van de leden; 
b. partnerbijdragen; 
c. fees voor opleidingen en cursussen; 
d. subsidies; en 
e. andere inkomsten. 

2. a. De algemene vergadering stelt jaarlijks de contributie van de leden 
vast op een moment dat de opzegtermijn nog niet verstreken is; 

b. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar eindigt, 
blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. 

Artikel 11 
Bestuur 
1. Het bestuur van de vereniging, bestaat uit een voorzitter en ten minste 

vier en ten hoogste zes andere bestuursleden.  
2. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 genoemde is 

gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig 
mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in 
de vacature(s) aan de orde komt. 
In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de 
overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. 
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige 
bestuurder wordt de vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die 
daartoe door de algemene vergadering steeds moet zijn aangewezen. 
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de 
omstandigheid dat: 
a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen 

onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of 
 b. de bestuurder is geschorst. 
3. De leden van het bestuur worden benoemd door de algemene 

vergadering, bij reglement op voordracht van de voordrachtscommissie 
die daartoe door het bestuur zal worden ingesteld. De 
voordrachtscommissie bestaat uit vijf leden, waarvan minimaal twee 
bestuursleden. 

4. De algemene vergadering benoemt de voorzitter van het bestuur. 
Eventuele overige functies, worden door het bestuur in onderling overleg 
verdeeld. 

5. Bestuursleden hebben zitting voor ten hoogste vier jaren. Zij zijn ten 
hoogste eenmaal herbenoembaar. Het bestuur maakt een rooster van 
aftreden op en neemt dit op in een reglement. Een periodiek aftredende 
bestuurder blijft in functie tot de benoeming van zijn opvolger. 

6. Het bestuur voert periodiek een zelfevaluatie uit. Bij reglement kunnen 
omtrent deze bepaling nadere regels worden gesteld. 

7. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke 
vervulling van de hem opgedragen taak. 

8. De algemene vergadering kan te allen tijde ieder lid van het bestuur 
schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht, met dien 
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verstande dat voor een daartoe strekkend besluit een meerderheid van 
twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen vereist is. 

9. Een schorsing die niet binnen vier maanden gevolgd wordt door ontslag, 
eindigt door het enkele verloop van die termijn. 

10. Een bestuurslid defungeert: 
a. door zijn overlijden; 
b. door zijn aftreden al dan niet volgens het in lid 5 bedoelde rooster; 
c. doordat hij failliet wordt verklaard of surseance van betaling 

aanvraagt; 
d. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke 

beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke 
toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt 
ingesteld; 

e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet 
voorzien; 

f. door zijn ontslag verleend door de algemene vergadering in een 
daartoe strekkend besluit. 

11. De algemene vergadering kan aan de bestuursleden een bezoldiging 
toekennen en een additionele onkostenvergoeding. 

Artikel 12 
Bestuurstaak 
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met 

het besturen van de vereniging. 
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde 

onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door organen als het bureau 
en commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en 
ontslagen. 

3. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming 
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat 
tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar 
verbonden onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen 
bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit genomen 
door de algemene vergadering. 

Artikel 13 
Bestuursvergadering 
1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de 

voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen. 
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen 

bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle 
bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen. 

3. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2, 
worden genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte geldige 
stemmen, mits aan de stemming wordt deelgenomen door de 
meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden. Blanco-stemmen 
worden niet als geldig aangemerkt. Bij stakende stemmen beslist de 
voorzitter, tenzij het bestuur uit minder dan drie (3) bestuursleden bestaat. 

4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de 
voorzitter of een bestuurslid anders wenst. 

5 Het door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag der 
stemming, is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van 
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het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een 
nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, 
indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk 
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze 
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 
stemming. 

6. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gemaakt, die 
door het bestuur worden vastgesteld en door de voorzitter en een tweede 
bestuurslid ondertekend worden. 

Artikel 14 
Vertegenwoordiging 
1. De vereniging wordt - met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel 

bepaalde en behoudens procuratie - vertegenwoordigd door: 
a. hetzij het bestuur gezamenlijk; 
b. hetzij de voorzitter tezamen met één ander bestuurslid. 

2. Het bestuur kan zich ter zake van haar vertegenwoordigingsbevoegdheid 
door een of meer schriftelijk gevolmachtigden doen vertegenwoordigen, 
binnen in de volmacht nauwkeurig te omschrijven grenzen. 

3. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene 
vergadering zoals bepaald in artikel 17 en onverlet het bepaalde in artikel 
22, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, 
vervreemden of bezwaren van registergoederen of economische 
verenigingsactiviteiten, het – gedeeltelijk of geheel – participeren in dan 
wel fuseren met economische activiteiten en/of juridische entiteiten van 
derden, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als 
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 
maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde 
verbindt. Het ontbreken van de goedkeuring kan slechts door de 
algemene vergadering worden ingeroepen.  

4. Personen, aan wie hetzij in deze statuten, hetzij krachtens volmacht 
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze 
bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, 
waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling(en) is 
besloten. Overtreding van deze bepaling kan noch door, noch aan de 
vereniging of de wederpartij worden tegengeworpen. 

Artikel 15 
Rekening en verantwoording 
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging 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. 

2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden 
na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door 
de algemene vergadering, een bestuursverslag 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 van hen, dan 
wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop 



	  

- 9 - 
 

van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte 
vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen. 

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, niet later dan de maand 
november van het betreffende kalenderjaar, uit de leden een 
auditcommissie van ten minste twee personen, die geen deel van het 
bestuur mogen uitmaken. De auditcommissie onderzoekt de balans en de 
staat van baten en lasten met de toelichting en brengt aan de algemene 
vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de 
auditcommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar 
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de 
waarden te vertonen en de boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te 
stellen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan 
kan de auditcommissie zich door een deskundige doen bijstaan. 

4. De last van de auditcommissie kan te allen tijde door de algemene 
vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een 
andere auditcommissie. 

5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 
gedurende zeven jaren te bewaren. 

Artikel 16 
Algemene vergaderingen 
1. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar van de 

vereniging een algemene vergadering worden gehouden. 
De agenda van deze vergadering bevat tenminste de volgende 
onderwerpen: 
- bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering; 
- jaarverslag; 
- behandeling en vaststelling van de jaarstukken; 
- kwijting aan bestuurders voor het door hen gevoerde beleid.  

De agenda van enig andere algemene vergadering in het kalenderjaar, te 
houden niet later dan de maand november van het betreffende 
kalenderjaar, zal in elk geval ook bevatten: 
- vaststelling van de contributies; 
- vaststelling van de begroting. 

2. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur 
dit wenselijk oordeelt. 

3. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal 
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de 
stemmen in de algemene vergadering verplicht tot het bijeenroepen van 
de algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. 

4. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, 
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met 
overeenkomstige toepassing van het bepaalde in het volgende lid. 

5. a. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, 
met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, de 
dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. 

b. De bijeenroeping geschiedt in het orgaan van de vereniging of door 
middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, 
zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda, eventuele 
voordrachten en stukken ter voorbereiding van besluitvorming. Als 
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schriftelijke kennisgeving wordt ook beschouwd de oproep die 
elektronisch is vastgelegd. 

Artikel 17 
Toegang tot en besluitvorming in de algemene vergadering 
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering, tenzij zij ten 

tijde van de vergadering zijn geschorst. 
De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan niet-leden. 

2. Ieder lid heeft in de algemene vergadering één stem. Hij is bevoegd zijn 
stem te doen uitbrengen door een, schriftelijk daartoe gemachtigde, ander 
lid die echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen. 

3. Besluiten kunnen alleen worden genomen over onderwerpen die 
geagendeerd zijn. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden 
besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
geldige stemmen. Onder volstrekte meerderheid wordt verstaan meer dan 
de helft van de uitgebrachte geldige stemmen. 

4. Als ongeldige stemmen worden in ieder geval aangemerkt uitgebrachte 
stemmen dan wel stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter: 
- blanco zijn; 
- zijn ondertekend; 
- onleesbaar zijn; 
- een persoon niet duidelijk aanwijzen; 
- de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is; 
- voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten; 
- meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is 

bedoeld. 
5. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen 

schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een 
andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat. Voor iedere vacature wordt 
afzonderlijk gestemd. 

6. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand 
de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft 
verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze 
stemming niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die 
het hoogste aantal stemmen hebben verkregen. 
Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan 
vindt herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste 
aantal stemmen heeft verkregen. 
Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben 
verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te 
maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming. 
Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen 
die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft 
verkregen. 
Staken bij deze stemming de stemmen, dan beslist het bestuur. 

7. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, omtrent de 
uitslag der stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van 
een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk 
vastgelegd voorstel. 
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Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid 
daarvan wordt betwist, is het oordeel van het bestuur beslissend. 

8. Indien het bestuur bij de oproeping tot een algemene vergadering de 
mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun 
stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te 
oefenen, mits (i) het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan 
worden geïdentificeerd, (ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de 
verhandelingen op de vergadering en (iii) het stemrecht kan uitoefenen. 

Artikel 18 
Bevoegdheid algemene vergadering 
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden 
toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 
Artikel 19 
Leiding en notulering algemene vergadering 
1. De algemene vergadering wordt geleid en voorgezeten door de voorzitter 

van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door 
het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze 
wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene 
vergadering daarin zelf. 

2. Van het verhandelde in de algemene vergadering worden notulen 
gemaakt. De notulen worden, ondertekend door de voorzitter en een 
tweede bestuurslid, binnen twee weken na de vergadering ter kennis van 
de leden gebracht en worden in de eerstvolgende algemene vergadering 
door deze vastgesteld. De notulen zijn uitsluitend beschikbaar voor leden. 

Artikel 20 
Reglementen 
1. De organisatie, alsmede de taken en bevoegdheden van de organen en 

commissies van de vereniging kunnen nader worden geregeld in 
afzonderlijke reglementen, met dien verstande dat reglementen van de 
vereniging worden vastgesteld door een daartoe strekkend besluit van de 
algemene vergadering, genomen met ten minste twee/derden van het 
aantal uitgebrachte geldige stemmen. 

2. Nieuwe reglementen, alsmede wijzigingen van reglementen treden in 
werking zodra de algemene vergadering het besluit tot vaststelling of 
wijziging heeft genomen, tenzij anders zal worden bepaald. 

3. Iedere vaststelling of wijziging van een reglement wordt aan de betrokken 
leden bekend gemaakt, onder vermelding van de datum van 
inwerkingtreding en met letterlijke weergave van de tekst van de 
bepalingen. 

4. De in lid 1 bedoelde reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of 
de statuten van de vereniging. 

Artikel 21 
Statutenwijziging 
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de 

algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, 
dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. De oproepingstermijn voor de algemene vergadering waarin het voorstel 
tot statutenwijziging zal worden behandeld, bedraagt drie weken. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derden van de 
uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste 
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twee/derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen 
twee/derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen 
een termijn van ten minste één en ten hoogste vier weken een tweede 
vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals 
dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal 
aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden 
genomen, mits met meerderheid van ten minste twee/derden van de 
uitgebrachte geldige stemmen. 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een 
notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip en van de letterlijke tekst van 
de aangenomen bepalingen wordt mededeling gedaan in het orgaan van 
de vereniging. 

5. Zonder uitzondering zijn twee leden van het bestuur gezamenlijk tot het 
doen verlijden van deze akte bevoegd. 

Artikel 22 
Ontbinding en vereffening 
1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van 

de algemene vergadering, genomen met ten minste twee/derden van het 
aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten 
minste twee/derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 
Indien geen twee/derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, 
wordt binnen een termijn van ten minste één en ten hoogste vier weken 
een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het 
voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, 
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit 
kan worden genomen, mits met meerderheid van ten minste twee/derden 
van de uitgebrachte geldige stemmen. 

2. De vereffening geschiedt met toepassing van de artikelen 23 en volgende 
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, behoudens het hiernavolgende. 

3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, 
geschiedt de vereffening door het bestuur. 

4. Een eventueel batig saldo zal door de vereffenaars worden uitgekeerd 
met inachtneming van een door de algemene vergadering aan te wijzen 
doel. 

5. 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". 

SLOT. 
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE is verleden te Zwolle op de datum in het hoofd van de akte 
vermeld. 
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen meegedeeld 
en daarop is een toelichting gegeven. 
De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van de akte te 
hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. 
De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst 
door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. * * 
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(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
Door mij, mr. Lotte Marie van der Ploeg, kandidaat-notaris, als waarnemer 

van mr. Elisabeth Heleen Zijlstra, notaris te Zwolle, op 13 mei 2022. 
 

  


