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(NOTARISSEN 

STATUTENWIJZIGING  
NCD, Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen 

Heden, drieëntwintig maart tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. 	 
Laurens Willem Keltemian, notaris te Amsterdam: 	  
mevrouw mr. Jojanneke ten Hoopen, werkzaam onder de verantwoordelijkheid—
van mij, notaris, woonplaats kiezende te 1075 HJ Amsterdam, De Lairessestraat 
137-143, geboren te Middelburg op dertien februari 	  
negentienhonderdtweeëntachtig. 	  
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde: 	  
a. dat bij akte op negen april negentienhonderddrieënvijftig is opgericht de — 

vereniging: NCD, Nederlands Centrum van Directeuren en 	 
Commissarissen,  gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 3971 KR — 
Driebergen-Rijsenburg, De Horst 1, gebouw 7, ingeschreven in het 	 
handelsregister onder nummer 40532104, hierna te noemen: vereniging; — 

b. dat de statuten van de vereniging in bedoelde akte zijn vastgelegd en nadien 
voor het laatst zijn gewijzigd bij akte op eenendertig maart tweeduizend zes— 
verleden voor mr. R.W. Clumpkens, notaris te Amsterdam, 	  

c. dat de ledenraad van de vereniging, buiten vergadering heeft besloten de — 
statuten van de vereniging te wijzigen, 	  

d. dat zij, comparante, bij onderhandse akte van volmacht werd gemachtigd de 
gewijzigde statuten in een notariële akte te doen vastleggen; 	  

e. dat van gemeld besluit en gemelde machtiging blijkt uit het aan deze akte te 
hechten besluit buiten vergadering en volmacht. 	  

Alsnu verklaarde de comparante naar aanleiding van gemeld besluit en ter 	 
uitvoering daarvan bij deze te constateren, dat de statuten van de vereniging zijn 
gewijzigd en opnieuw vastgesteld als volgt: 	  
Artikel 1 	 
Naam en zetel van de vereniging 	  
1. De naam van de vereniging is: Nederlandse vereniging van 	 

Commissarissen en Directeuren. 	  
2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam; zij kan elders kantoor houden. — 
Artikel 2 	  
Doel van de vereniging 	  
De vereniging heeft ten doel hét platform te zijn in Nederland voor verantwoord — 
leiderschap, toezicht en bestuur om te anticiperen op de realiteit van morgen. — 
Van, voor en door leiders, gericht op het vormgeven van verantwoord leiderschap 
van huidige en naar toekomstige generaties. Leiders van vandaag én morgen—
stellen zich kwetsbaar op om maximaal met en van elkaar te kunnen leren, elkaar 
te inspireren en te ondersteunen bij persoonlijke groei en ondernemerschap. — 
Passie voor leiderschap is de driver en de visie op toekomstig leiderschap vormt 
de rode draad. 	  
Daarbij bevordert de vereniging in het bijzonder. 	  
a. het delen van ervaring, informatie, kennis en kunde tussen de leden; 	 
b. het initiëren van verdieping en verbreding van kennis rond governance en — 

leiderschap; 	  
c. de mogelijkheden van persoonlijke ontwikkeling; 	  
d. het representeren van bestuurders, commissarissen en overige 	  

toezichthouders bij relevante politieke en sociaal-maatschappelijke 	 
organisaties en instellingen, zowel in Nederland als in Europees verband; — 

e. de kwaliteit van evenwichtig bestuur van zowel for-profit als not-for-profit — 
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organisaties. 	  
Artikel 3 	 
Middelen 	 
De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 	  
a. het organiseren van virtuele platforms en (regionale) bijeenkomsten voor de—

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

b. het bieden van persoonlijke ledenservice zoals bijvoorbeeld de NCD 	 
Klankbordfunctie, de NCD Carrièreservice, de NCD Gildeservice en het NCD 
Advies; 	  

c. het faciliteren van (virtuele) bijeenkomsten van de leden en niet-leden; 	 
d. het bieden van opleiding in het kader van leiderschap en toezicht; 	 
e. het uitgeven van publicaties, brochures, boeken en periodieken; 	  
f. het onderhouden en bevorderen van contacten met de relevante politieke en 

sociaal-maatschappelijke organisaties en instellingen die voor het bereiken — 
van het doel van de vereniging van belang kunnen zijn; 	  

g. het (doen van) onderzoek binnen de relevante beroepsgroepen gericht op de 
ontwikkelingen rond leiderschap, toezichthouden en besturen. Het geven van 
duiding aan de uitkomsten en deze aan de orde stellen binnen de relevante — 
gremia en tijdens de eigen themabijeenkomsten; 	  

h. andere wettige middelen die voor de verwezenlijking van het doel van de — 
vereniging bevorderlijk kunnen zijn. 	  

Artikel 4 	 
Duur 	  
De vereniging, aanvankelijk aangegaan voor beperkte duur, wordt voortgezet— 
voor onbepaalde tijd. 	  
Artikel 5 	  
Lidmaatschap en donateurs 	 
De vereniging kent leden en donateurs. 	  
Artikel 6 	 
Leden 	  
1. 

	

	Tot lid kunnen worden toegelaten te goeder naam en faam bekendstaande — 
natuurlijke personen, die, blijkens een daartoe strekkende inschrijving in het— 
handelsregister of anderszins: 	  
a. 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 is met de directie van een of meer ondernemingen, (semi- — 
)overheidsinstellingen of maatschappelijke instellingen die actief is of zijn 
op het gebied van de industriële productie, de zakelijke dienstverlening,—
de maatschappelijke dienstverlening of het onderwijs dan wel leiding — 
geven aan dergelijke ondernemingen of instellingen of onderdelen 	 
daarvan, dan wel, die 	  

b. als commissaris of toezichthouders of in enige andere hoedanigheid zijn 
belast met het toezicht op de directie of leidinggevende(n) van de 	 
hiervoor bedoelde ondernemingen, (semi-) overheidsinstellingen of 	 
maatschappelijke instellingen. 	  

2. 

	

	Onverminderd het in lid 1 bepaalde, worden tot het lidmaatschap uitsluitend— 
toegelaten zij, van wie redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij krachtens — 
hun functie kunnen bijdragen aan het doel van de vereniging. 	  

3. 

	

	Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere criteria worden gesteld waaraan — 
zij, die tot het lidmaatschap wensen te worden toegelaten, moeten voldoen. — 
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Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door— 
erfopvolging worden verkregen. 	  

Artikel 7  	 
Inschrijving als lid 	 
1. De natuurlijke persoon, die lid wenst te worden van de vereniging, doet — 

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

2. Het bestuur beslist 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. Tegen een besluit van het bestuur genomen op — 
grond van het bepaalde in dit lid staat geen beroep open. Bij niet-toelating — 
kan de ledenraad als algemene vergadering niet alsnog tot toelating 	 
besluiten. 	  

Artikel 8 	 
Donateurs  	 
1. Tot donateur van de vereniging kunnen zowel natuurlijke personen als 

rechtspersonen zijn, die de vereniging een periodieke bijdrage of eenmalige— 
schenking geven. 	  

2. De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die donateur wenst te worden van — 
de vereniging, doet daartoe schriftelijk aanvraag aan het bestuur waarover— 
het bestuur beslist. 	  

3. In een donateursreglement kunnen de rechten en bevoegdheden van de — 
donateurs worden vastgelegd. 	  

Artikel 9  	 
Einde van het lidmaatschap respectievelijk donateurschap  	  
1. Het lidmaatschap eindigt: 	  

a. door overlijden van het lid; 	  
b. door schriftelijke opzegging door het lid aan het bestuur bij al dan niet — 

aangetekende brief of per e-mail en wel slechts per eerstkomende één — 
januari, waarbij ten minste een opzeggingstermijn van één maand in — 
acht genomen moet worden; 	  

c. door opzegging namens de vereniging door het bestuur bij 	  
aangetekende brief en wel met onmiddellijke ingang bij wanbetaling van 
hetgeen het betrokken lid aan de vereniging schuldig is, en/of wanneer — 
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 	 
lidmaatschap te laten voortduren en/of wanneer een lid heeft 	 
opgehouden te voldoen aan de vereisten gesteld aan het lidmaatschap; 

d. door ontzetting op grond van handelingen of gedragingen, welke strijdig 
zijn met het doel, statuten, reglementen, besluiten of belangen van de — 
vereniging dan wel de stand of goede naam van de directeuren, 	 
commissarissen en toezichthouders onwaardig zijn, respectievelijk 
schaden. De ontzetting wordt uitgesproken bij besluit van het bestuur, — 
genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de — 
uitgebrachte stemmen en aan het betrokken lid ten spoedigste met — 
opgave van redenen bij aangetekend schrijven medegedeeld. 	 
Gedurende dertig dagen na ontvangst van dit schrijven staat aan de — 
betrokkene beroep open op de ledenraad. De ledenraad kan met de — 
uitoefening van deze taak een door hem in te stellen commissie van — 
beroep belasten, waarvan de leden, ten getale van drie, door de 	 
ledenraad uit zijn midden worden benoemd. Al hetgeen de commissie — 
van beroep betreft, wordt bij reglement geregeld. 	  
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2. Het donateurschap eindigt indien een situatie genoemd in lid 1 zich voordoet 
en voorts wanneer een donateur het vrije beheer over zijn vermogen verliest 
of wanneer de donateurrechtspersoon wordt ontbonden of ophoudt te 	 
bestaan. 	  

3. Indien het lidmaatschap of het donateurschap eindigt in de loop van een jaar, 
blijft de verplichting tot betaling van contributie, hoofdelijke omslag of 	 
geldelijke bijdrage voor het lopende verenigingsjaar op de betrokkene rusten. 

Artikel 10 	 
Organisatie van de vereniging 	  
1. Het werkgebied van de vereniging is primair in Nederland. 	  
2. Leden hebben de mogelijkheid.zich binnen de vereniging onderling te 	 

verbinden in districten/themagroepen als commissarissen/toezichthouders of 
sectorspecifiek of anderszins. 	  

3. Al hetgeen deze onderlinge verbindingen betreft, wordt geregeld bij 	 
huishoudelijk reglement, vast te stellen door de ledenraad op voorstel van — 
het bestuur. 	  

4. Deze verbindingen hebben geen rechtspersoonlijkheid. 	  
5. Voor alle verbindingen geldt dat het verenigingsbeleid leidend is. 	 
Artikel 11  	 
Bestuur; samenstelling en werkwijze 	  
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit de voorzitter en daarnaast ten 	 

minste zeven, doch ten hoogste elf bestuurders. 	  
2. Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast. 	  
3. Met uitzondering van de voorzitter, worden de bestuurders (her)benoemd— 

door de ledenraad op voordracht van de benoemingscommissie, welke 	 
voordracht de instemming behoeft van het bestuur. Slechts leden zijn tot — 
bestuurder benoembaar. leder lid kan zich kandidaat stellen voor 	 
(her)benoeming tot bestuurder. 	  

4. De voorzitter van het bestuur wordt (her)benoemd door de algemene 	 
vergadering van de leden op voordracht van de benoemingscommissie, die — 
instemming behoeft van het bestuur en de ledenraad. 	  

5. Bij reglement worden nadere regels gesteld omtrent de samenstelling en de— 
werkwijze van de benoemingscommissie. 	  

6. a. Een eerste benoeming tot bestuurder en een herbenoeming tot 	 
bestuurder geschiedt voor een periode van ten hoogste vier jaren te — 
rekenen vanaf de dag waarop het benoemingsbesluit wordt genomen of 
vanaf de in het benoemingsbesluit of herbenoemingsbesluit vermelde — 
latere dag. 	  

b. Een door het verstrijken van zijn benoemingsperiode aftredende 	 
bestuurder is één maal terstond herbenoembaar voor een volgende 
periode van vier jaren. 	  

c. Het bepaalde in dit lid onder a en b is van overeenkomstige toepassing — 
op de (her)benoeming van de voorzitter voor een eerste termijn. Indien — 
een bestuurder wordt benoemd tot voorzitter telt zijn reeds verstreken — 
benoemingsperiode als bestuurder niet mee voor de bepaling van zijn — 
zittingsduur als voorzitter. 	  

d. In vacatures -als het ontstaan waarvan ook geldt de benoeming van een 
bestuurder tot voorzitter- wordt, zo spoedig mogelijk voorzien. Het 	 
bestuur blijft volledig bevoegd, ook indien er bestuursvacatures zijn. 

e. Een benoeming in een tussentijdse vacature geschiedt voor ten hoogste 
de resterende duur van de benoemingstermijn van de bestuurder in 	 
wiens vacature werd voorzien. Indien deze resterende duur twee jaar is—
of korter dan twee jaar dan telt zij voor het bepaalde in dit lid, onderdeel 
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b, niet mee, en geldt derhalve een onmiddellijke herbenoeming als een — 
benoeming voor een eerste zittingsperiode. Het hiervoor in dit onderdeel 
bepaalde blijft buiten toepassing indien een tussentijdse 	  
voorzittersvacature ontstaat. 	  

7. Een bestuurder kan te allen tijde door de ledenraad worden geschorst en—
ontslagen bij besluit van de ledenraad, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, in 
het geval dat de bestuurder zich naar het oordeel van de ledenraad niet — 
gedraagt overeenkomstig hetgeen redelijkerwijs van een bestuurder 	 
verwacht mag worden of indien hij/zij anderszins niet naar behoren 	 
functioneert. Een dergelijk besluit behoeft een meerderheid van ten minste—
twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin—
ten minste twee derde van het aantal leden van de ledenraad aanwezig of—
vertegenwoordigd is. Indien in deze vergadering niet twee derde van het — 
aantal leden van de ledenleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal de — 
ledenraad een tweede vergadering beleggen, uiterlijk binnen veertien dagen 
na de eerste vergadering, waarin mits met een meerderheid van stemmen—
als hiervoor bedoeld, een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal 
aanwezige of vertegenwoordigde leden van de ledenraad Indien de 	 
ledenraad niet binnen drie maanden daarna tot ontslag van de geschorste — 
bestuurder heeft besloten, eindigt de schorsing. 	  

8. Het bestuur kan uit zijn midden een of meer vicevoorzitters, een secretaris— 
en een penningmeester aanwijzen. De aanwijzingen gelden voor de 	 
(resterende) zittingsduur van de betrokkene(n) als bestuurder. 	  

9. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders nemen de — 
overige bestuurders hun taak over van het bestuur. 	  

10. De ledenraad kan aan de voorzitter van het bestuur een bezoldiging 	 
toekennen. 	  

11. Bestuursvergaderingen vinden in ieder geval twee maal per jaar plaats en — 
voorts wanneer de voorzitter van het bestuur dit nodig acht of ten minste — 
twee bestuurders hun verlangen daartoe, onder opgaaf van de te 	 
behandelen onderwerpen, aan de voorzitter kenbaar maken. 	  

12. Het bestuur neemt zijn besluiten bij meerderheid van de uitgebrachte 	 
stemmen. Staken de stemmen dan beslist de voorzitter. Het bestuur kan — 
besluiten slechts nemen in een vergadering waarin meer dan de helft van het 
aantal in functie zijnde bestuurders aanwezig is. Stemming bij volmacht is in 
het bestuur niet toegestaan. 	  

Artikel 12 	 
Uitvoeringsorganisatie 	 
1. Ten behoeve van de werkzaamheden van de vereniging kan het bestuur een 

uitvoeringsorganisatie instellen ('het Bureau'). Door het bestuur wordt een — 
directeur met de leiding van de uitvoeringsorganisatie belast. 	  

2. Het bestuur stelt de taken en bevoegdheden van de directeur vast en legt — 
deze vast in een reglement. 	  

Artikel 13 	 
Bestuur; taken en bevoegdheden 	 
1. Het bestuur bestuurt de vereniging, behoudens beperkingen volgens de 

statuten. 	  
2. In het kader van zijn bestuurstaak draagt het bestuur zorg voor de uitvoering 

van bevoegdelijk door de organen van de vereniging genomen besluiten en — 
voor de uitvoering en handhaving van de statuten en reglementen van de—
vereniging. Voorts draagt het bestuur (via de directeur) zorg voor het goed— 
functioneren van de uitvoeringsorganisatie. 	  

3. Het bestuur stelt jaarlijks een jaarplan en bijbehorende begroting op en legt — 
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deze ter bespreking en goedkeuring voor aan de ledenraad, en wel in de — 
tweede van de in artikel 18 lid 1 van deze statuten bedoelde vergaderingen — 
van de ledenraad. 	  

4. Het bestuur stelt zodanige adviescommissies en werkgroepen in, gehoord de 
ledenraad, als zij nuttig of nodig acht. De adviescommissies sluiten aan bij— 
de binnen het bestuur verdeelde portefeuilles. Het bestuur stelt de 	 
samenstelling, taken en bevoegdheden van de adviescommissies en van de 
werkgroepen vast en legt deze vast in een reglement. 	  

5. Het bestuur is, na daartoe verkregen goedkeuring van de ledenraad, 	 
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, 
vervreemden en bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van — 
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 	 
medeschuldenaar of tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde — 
verbindt. 	  

6. Het bestuur kan, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, aan—
naar zijn oordeel daarvoor in aanmerking komende functionarissen van de— 
vereniging een kostenvergoeding en/of een bezoldiging toekennen. 	 

Artikel 14 	 
Bestuur; vertegenwoordiging  	 
1. 	Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 	  
2. De vereniging wordt bovendien vertegenwoordigd door: 	  

a. de voorzitter tezamen met een vicevoorzitter, 	  
b. de voorzitter of de vicevoorzitter tezamen met de penningmeester; 	 
c. de voorzitter of de vicevoorzitter of de penningmeester tezamen met de— 

algemeen of tezamen met een gevolmachtigde. 	  
3. 	Het bestuur kan besluiten tot de verlening van een incidentele zowel als van 

een doorlopende volmacht (procuratie) aan een of meer personen, zowel—
gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die — 
volmacht te vertegenwoordigen. 	  

4. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een—
of meer bestuurders kan de ledenraad een of meer personen aanwijzen om—
de vereniging te vertegenwoordigen waaronder de bestuurder(s) waarmee— 
het tegenstrijdig belang bestaat. 	  

Artikel 15 	 
Geldmiddelen  	  
1. De geldmiddelen van de vereniging kunnen bestaan uit. 	  

a. contributies van de leden en/of hoofdelijke omslagen van de leden, 	 
b. entreegeld dat eenmalig wordt geheven; 	  
c. donateursbijdragen of schenkingen; 	  
d. andere inkomsten. 	  

2. 	De contributie en de hoogte van het entreegeld wordt door de ledenraad — 
vastgesteld. 	  

3. 	Wie in de loop van een verenigingsjaar tot het lidmaatschap van de 	 
vereniging wordt toegelaten, is de contributie verschuldigd van het gehele — 
verenigingsjaar, behoudens dispensatie door het bestuur. 	  

4. Tot het heffen van de hoofdelijke omslagen, bedoeld in het eerste lid van dit—
artikel, kan slechts worden overgegaan ingevolge een daartoe telkenmale — 
genomen besluit van de ledenraad. 	  

Artikel 16 	 
Ledenraad; bevoegdheden en samenstelling  	 
1. De ledenraad is de algemene vergadering van de vereniging. Aan de 	 

ledenraad komen de bevoegdheden toe zoals bepaald bij de wet, deze 
statuten of bij een reglement dat krachtens het bepaalde in artikel 25 van- 
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deze statuten is vastgesteld. 	  
2. De ledenraad bestaat uit ten minste vijf (5) en ten hoogste negen (9) 	 

personen. Ook indien de ledenraad niet het vereiste aantal leden telt, blijft dit 
een bevoegd college vormen. 	  

3. De leden kiezen de leden van de ledenraad rechtstreeks op voordracht van 
de benoemingscommissie. De daartoe noodzakelijke verkiezingen worden— 
georganiseerd door het bestuur. 	  

4. Tot lid van de ledenraad zijn uitsluitend verkiesbaar leden. Niet verkiesbaar — 
zijn zij die deel uitmaken van het bestuur. De ledenraad benoemt zelf één — 
van de leden van de ledenraad tot voorzitter van de ledenraad. 	  

5. a. Een benoeming tot lid van de ledenraad geschiedt voor een periode — 
van drie kalenderjaren te rekenen vanaf de dag waarop het 	  
benoemingsbesluit wordt genomen of vanaf de in het benoemingsbesluit 
vermelde latere dag. 	  

b. 

	

	Een door het verstrijken van de benoemingsperiode aftredend lid van de 
ledenraad is eenmaal onmiddellijk herbenoembaar voor een volgende— 
periode van drie jaren. 	  

6. Het lidmaatschap van de ledenraad eindigt zodra het lidmaatschap van het — 
betrokken lid van de vereniging eindigt. 	  

7. In geval van een vacature in de ledenraad zal de benoemingscommissie een 
voordracht opmaken voor het vervullen van de vacature. In een reglement — 
wordt de samenstelling van de benoemingscommissie en de procedure voor 
de (her)benoeming van de leden van de ledenraad nader uitgewerkt. 	 

8. Ingeval in de ledenraad een tussentijdse vacature ontstaat is de ledenraad—
bevoegd op voordracht van de benoemingscommissie een tijdelijk lid van de 
ledenraad te benoemen. Een tijdelijk lid van de ledenraad heeft zitting voor — 
de periode eindigend per het eerstvolgend tijdstip van het verstrijken van de—
zittingsduur van zijn of haar voorganger. Voor toepassing van het bepaalde — 
in lid 5 van dit artikel telt de zittingsduur als tijdelijk lid van de ledenraad niet— 
mee. Indien evenwel bij de verkiezing van de gedefungeerde meer 	 
kandidaten waren gesteld voor diens plaats en ook op deze(n) stemmen — 
werden uitgebracht, vervult degeen op wie na de gedefungeerde de meeste—
stemmen werden uitgebracht de vacature, mits hij of zij alsdan nog voldoet — 
aan de vereisten voor verkiesbaarheid en mits hij of zij de verklaring een — 
verkiezing te aanvaarden niet heeft ingetrokken bij schriftelijk kennisgeving — 
aan het bestuur. 	  

9. De ledenraad kan een lid van de ledenraad dat zich naar het oordeel van de 
ledenraad niet gedraagt overeenkomstig hetgeen redelijkerwijs van een lid—
van de ledenraad mag worden verwacht of anderszins niet naar behoren — 
functioneert, ontslaan bij besluit genomen met een meerderheid van ten 
minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen uitmakende meer dan de — 
helft van het aantal leden van de ledenraad. 	  

10. Bij reglement kunnen omtrent het in dit artikel bepaalde nadere regels 
worden gesteld. 	  

Artikel 17 	 
Ledenraad; wijze van bijeenroeping en agenda 	 
1. 

	

	De ledenraad wordt door het bestuur dan wel door de voorzitter van de — 
ledenraad bijeengeroepen door middel van oproepingsbrieven aan ieder van 
de leden van de ledenraad. De termijn van oproeping bedraagt, behoudens — 
wanneer elders in deze statuten een ander termijn is voorgeschreven, ten — 
minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering — 
niet meegerekend. De oproepingsbrieven vermelden de plaats en het 	 
aanvangstijdstip der vergadering, alsmede de onderwerpen die zullen 
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worden behandeld. 	  
2. Op de agenda worden geplaatst alle onderwerpen die ingevolge de statuten 

behandeld moeten worden of die het bestuur, de voorzitter van de ledenraad 
of ten minste twee leden van de ledenraad behandeld wenst te zien. 	 
Onderwerpen kunnen door de leden van de ledenraad slechts op de agenda 
worden geplaatst, indien zij ten minste veertien dagen voor de oproeping — 
schriftelijk aan het bestuur dan wel de voorzitter van de ledenraad zijn 	 
meegedeeld. 	  

Artikel 18 	  
Ledenraad; vergaderingen 	 
1. Jaarlijks worden ten minste twee vergaderingen van de ledenraad gehouden, 

waarvan één binnen zes maanden na afloop van het boekjaar behoudens — 
verlenging van deze termijn door de ledenraad op grond van bijzondere 	 
omstandigheden. Deze vergadering wordt ook aangeduid als de jaarlijkse — 
vergadering van de ledenraad. De tweede vergadering wordt in het najaar — 
gehouden , waarin het jaarplan en de begroting voor het komende jaar wordt 
besproken. 	  

2. Voorts roept het bestuur de ledenraad bijeen indien het dit wenst of indien — 
ten minste een tiende van het aantal leden van de ledenraad zulks 	 
schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, verzoekt. 	 

3. Indien na indiening van een verzoek als gemeld in lid 2 van dit artikel het — 
bestuur niet binnen veertien dagen de ledenraad heeft bijeengeroepen, 	 
tegen een datum uiterlijk achtentwintig dagen na indiening van het verzoek, — 
zijn de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd. 	  

Artikel 19 	 
Ledenraad; leiding en toeciangsrecht 	  
1. Als voorzitter van de vergadering van de ledenraad waartoe ook het bestuur 

toegang heeft, treedt op de voorzitter van het bestuur; bij zijn afwezigheid — 
treedt op een vicevoorzitter van het bestuur. Is noch de voorzitter van het—
bestuur, noch een vicevoorzitter van het bestuur aanwezig dan voorzien de — 
overige aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering en indien — 
geen bestuurders aanwezig zijn, dan voorzien de leden van de ledenraad — 
zelf in de leiding van de vergadering. 	  

2. Indien echter een vergadering van de ledenraad op de voet van het 	 
bepaalde in artikel 20 lid 1 wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de—
ledenraad, treedt de voorzitter van de ledenraad op als voorzitter van de — 
vergadering. Bij zijn of haar afwezigheid wijst de ledenraad zelf een 	 
voorzitter aan. 	  

3. Tot de vergaderingen van de ledenraad hebben naast de leden van de 	 
ledenraad de bestuurders toegang en het recht daarin het woord te voeren. 
Zowel het bestuur, de voorzitter van de ledenraad, als de ledenraad kunnen— 
bepalen, dat anderen tot de vergadering van de ledenraad worden 	 
toegelaten. Indien de ledenraad door de voorzitter van de ledenraad wordt— 
bijeengeroepen, kan de voorzitter van de ledenraad bepalen dat de 	 
vergadering zonder de bestuurders zal plaatsvinden. In dat geval kunnen—
uitsluitend de voorzitter van de ledenraad en de ledenraad zelf bepalen dat — 
anderen tot de vergadering kunnen worden toegelaten. 	  

Artikel 20 	 
Ledenraad; plaats en besluitvorming 	  
1. De vergaderingen van de ledenraad worden gehouden ter plaatse te bepalen 

door degene, die de vergadering bijeenroept. 	  
2. Voor zover niet elders in deze statuten een grotere meerderheid is 	 

voorgeschreven, worden alle besluiten van de ledenraad genomen met — 
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(NOTARISSEN 

volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen — 
bij stemmingen over zaken dan is het voorstel verworpen. Staken de 	 
stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot. Indien bij verkiezing 
tussen meer dan twee personen door niemand de vereiste meerderheid is — 
verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal 
stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. 	  

3. Stemmingen geschieden op de wijze door de voorzitter te bepalen. Niettemin 
geschiedt het stemmen bij verkiezing van personen schriftelijk als een of — 
meer van de leden van de ledenraad dit verlangen. 	  

4. Van het verhandelde in de vergaderingen van de ledenraad worden notulen—
gehouden door de door de voorzitter aan te wijzen persoon, welke notulen—
worden vastgesteld in dezelfde of de eerstvolgende vergadering van de — 
ledenraad en ten blijke daarvan worden getekend door de voorzitter en de — 
notulist van die vergadering. 	  

5. leder lid van de ledenraad heeft in de vergadering van de ledenraad een — 
stem. Een lid van de ledenraad kan zijn stem doen uitbrengen door een 
schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid van de ledenraad. Een lid van de 
ledenraad kan slechts één stem bij volmacht uitbrengen. 	  

6. leder lid van de ledenraad oefent zijn stemrecht uit in vrijheid, derhalve 
zonder gebonden te zijn aan enige instructie. 	  

7. Bij huishoudelijk reglement, als bedoeld in artikel 25, lid 1 van deze statuten, 
kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de ledenraad. 	  

Artikel 21 	 
De algemene vergadering van leden 	 
1. Jaarlijks wordt een algemene vergadering van leden gehouden. Alle leden — 

hebben toegang tot de algemene vergadering van leden en zijn bevoegd — 
daarin het woord te voeren. De algemene vergadering van leden wordt 	 
bijgewoond door de leden van de ledenraad en door het bestuur. De 	 
algemene vergadering van leden wordt voorgezeten door de voorzitter van — 
het bestuur; bij zijn of haar afwezigheid fungeert een ander lid van het 	 
bestuur dat daartoe door de aanwezige bestuurders is aangewezen, als 	 
voorzitter van de vergadering. 	  

2. In de algemene vergadering van leden informeert de voorzitter van het 
bestuur of, bij zijn of haar afwezigheid een door de overige bestuurders 
aangewezen lid van het bestuur, de leden omtrent de gang van zaken in de — 
vereniging en haar beleidsvoornemens voor de toekomst. De voorzitter van — 
de ledenraad, of bij zijn of haar afwezigheid, een van de aanwezige leden — 
van de ledenraad, doet in de algemene vergadering van leden verslag van— 
de werkzaamheden en de genomen besluiten van de ledenraad. 	  

3. Voor zover daar in dit artikel niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken, is het—
bepaalde in de artikelen 17 tot en met 20 op de algemene vergadering van — 
leden zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, evenwel met dien — 
verstande dat de bijeenroeping van de algemene vergadering van leden kan 
geschieden middels een publicatie in de periodieke uitgave van de 	 
vereniging of door middel van een daartoe strekkende mededeling op de — 
website van de vereniging en voorts met dien verstande dat de bevoegdheid 
een algemene vergadering van leden bijeen te (doen) roepen berusten bij — 
tien procent (10%) van het aantal leden. 	  

Artikel 22 	 
Referendum; publicatie van besluiten 	 
1. 	Het bestuur kan besluiten van de ledenraad onderwerpen aan een 	 

referendum onder de leden. Het bestuur is hiertoe uitsluitend bevoegd indien 
het zijn voornemen hiertoe kenbaar maakt in de vergadering van de 	 
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ledenraad waarin het aan een referendum te onderwerpen besluit door de — 
ledenraad werd genomen. Het kenbaar maken van het voornemen door het— 
bestuur tot het houden van een referendum schort de werking van het 	 
betreffende besluit van de ledenraad op en verplicht het bestuur binnen 	 
dertig dagen nadien het referendum te houden. Bij gebreke daarvan treedt—
het besluit van de ledenraad alsnog in werking en wel per het tijdstip waarop 
voornoemde termijn verstreek, tenzij de ledenraad een later tijdstip van in — 
werking treden vaststelde. 	  

2. Bij reglement worden nadere regels vastgesteld omtrent het referendum. — 
3. Het betreffende besluit van de leden wordt van kracht indien meer dan de — 

helft van het aantal leden tijdig het referendumformulier ingevuld en 	 
ondertekend terugzond en een meerderheid van ten minste twee derden van 
het aantal uitgebrachte stemmen zich vóór het genomen besluit verklaarde. — 

4. Alle besluiten van de ledenraad en van de algemene vergaderingen van 	 
leden, alsmede de uitslag van een gehouden referendum, worden zo 	 
spoedig mogelijk vermeld in de (elektronische) nieuwsbrief van de vereniging 
en op de website van de vereniging. 	  

Artikel 23 	  
Jaarverslag; staat van in het kalenderjaar gehouden baten en lasten  	 
1. In de jaarlijkse vergadering van de ledenraad, als bedoeld in artikel 18 lid 1 — 

brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de 	 
vereniging en over het gevoerde beleid. In deze vergadering legt het bestuur 
de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter vaststelling 
aan de ledenraad over. Gemelde stukken warden ondertekend door alle 	 
bestuurders; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner dan wordt — 
daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. 	  

2. Op voorstel van het bestuur benoemt de ledenraad een registeraccountant of 
een andere deskundige als bedoeld in artikel 2:393, lid 1 Burgerlijk Wetboek 
en verleent aan deze deskundige de opdracht tot onderzoek van de gemelde 
stukken. Gaat de ledenraad tot de benoeming niet over dan is het bestuur — 
daartoe bevoegd en verplicht. De deskundige brengt zijn rapport uit aan het— 
bestuur en aan de ledenraad en legt daaromtrent een verklaring af. De 	 
ledenraad gaat tot de vaststelling van de stukken niet over dan nadat hij 	 
heeft kunnen kennisnemen van de verklaring van de deskundige. 	 

3. In de jaarlijkse vergadering van de ledenraad wordt voorts voorgelegd het — 
voorstel tot het verlenen van décharge aan het bestuur voor al hetgeen uit de 
in lid 2 bedoelde stukken blijkt. 	  

Artikel 24 	  
Raad van advies  	 
1. Het bestuur kan besluiten tot instelling van een raad van advies. 	  
2. De taak van de raad van advies is het gevraagd en ongevraagd adviseren — 

van het bestuur van de vereniging over alle aangelegenheden die tot 	 
verwezenlijking van het doel van de vereniging kunnen bijdragen. 	 

3. De leden van de raad van advies worden benoemd en ontslagen door het — 
bestuur na daartoe verkregen goedkeuring van de ledenraad. 	  

4. Indien en zodra het bestuur besluit tot het instellen van een raad van advies, 
stelt de het bestuur tevens een reglement vast waarin de taken en 	 
bevoegdheden van de raad van advies worden uitgewerkt. Het bestuur is— 
tevens bevoegd dit reglement te wijzigen. 	  

Artikel 25 	  
Reglementen 	 
1. 

	

	De ledenraad stelt op voorstel van het bestuur een huishoudelijk reglement — 
vast, waarin worden geregeld de onderwerpen, die krachtens deze statuten — 
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daarin regeling dienen te vinden en waarin tevens kan worden voorzien in — 
hetgeen deze statuten niet of niet volledig bevatten. 	  

2. Bijzondere onderwerpen kunnen worden geregeld bij afzonderlijke 	 
reglementen, die worden vastgesteld door de ledenraad op voorstel van het- 
bestuur, tenzij in deze statuten anders is bepaald. 	  

3. Reglementen mogen geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet, - 
met deze statuten of met enig ander reglement. 	  

4. Op de besluiten van de ledenraad tot vaststelling en tot wijziging van een—
reglement is het bepaalde in artikel 26 leden 1 en 2 van overeenkomstige — 
toepassing. 	  

	

Artikel 26 	 
Statutenwijziging 	 
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de - 

ledenraad, genomen op voorstel van het bestuur of ten minste drie leden van 
de ledenraad, genomen in een vergadering waartoe werd opgeroepen met—
de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. - 

2. Zij, die de oproeping tot de vergadering van de ledenraad ter behandeling — 
van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten, onverminderd 
het elders in deze statuten omtrent bijeenroeping van de ledenraad 	 
bepaalde, ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift—
van dat voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, - 
voor de leden ten kantore van de vereniging ter inzage leggen tot na de — 
afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. 	  

3. Tot wijziging van de statuten kan door de ledenraad slechts worden besloten 
met een meerderheid van ten minste drie vierde van het aantal uitgebrachte 
stemmen, uitmakende ten minste drie vierde van het aantal leden van de — 
ledenraad. 	  

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte 
is opgemaakt. Tot het doen opmaken en verlijden van de akte zijn bevoegd - 
twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur. 	  

5. Indien ter vergadering van de ledenraad alle leden van de ledenraad 	 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met — 
algemene stemmen wordt genomen, is het besluit van kracht ook indien niet 
werd voldaan aan het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel. 	 

6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van 	 
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals - 
deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het 	  
handelsregister. 	  

	

Artikel 27 	 
Ontbinding en vereffening 	  
1. Het bepaalde in artikel 26 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige 	 

toepassing op een besluit van de ledenraad tot ontbinding van de vereniging. 
2. Tenzij de ledenraad bij het in het vorige lid bedoelde besluit een andere 

bestemming vaststelt voor het batig saldo, komt dit toe aan hen die ten tijde- 
van de ontbinding lid waren van de vereniging. 	  

3. Tenzij de ledenraad anders besluit, geschiedt de vereffening door het 	 
bestuur. 	  

4. 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 voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en 
aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam 	 
worden toegevoegd de woorden 'in liquidatie'. 	  

	

Artikel 28 	 
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Fusie 	  
1. Een besluit tot fusie waarbij de vereniging als verkrijgende of verdwijnende — 

vereniging is betrokken, wordt genomen door de ledenraad op voorstel van — 
het bestuur, genomen in een vergadering waartoe werd opgeroepen met de— 
mededeling dat aldaar een besluit tot fusie zal worden voorgesteld. 	 

2. Tot fusie kan door de ledenraad slechts worden besloten met een 	 
meerderheid meer dan drie vierde van het aantal uitgebrachte stemmen, — 
uitmakende meer dan drie vierde van het aantal leden van de ledenraad, — 
onverminderd de bijzondere voorschriften van de wet. 	  

Artikel 29 	  
Onvoorziene gevallen 	 
Alle aangelegenheden waarin de statuten niet voorzien, worden geregeld bij 	 
besluit van het bestuur, welk besluit niet in strijd mag zijn met de statuten of enig 
reglement en onverminderd het recht van de ledenraad zodanige beslissingen te 
vernietigen en een nieuwe beslissing ter zake te nemen. 	  
Artikel 30 	 
Slotbepaling 	  
Wanneer er ten aanzien van enige bepaling van deze statuten verschil van 	 
opvatting blijkt te bestaan, beslist het bestuur. 	  
Artikel 31 	 
Overgangsbepaling 	  
De huidige gewone leden, buitengewone leden, corresponderende leden, senior 
leden, erevoorzitters, ereleden en leden van verdienste zijn met ingang van het — 
kracht worden van deze statutenwijziging leden in de zin van artikel 6 van deze — 
statuten. 	  
BIJLAGE 	 
Aan deze akte zullen de volgende bijlagen worden gehecht. 	  
- 	voornoemd besluit buiten vergadering; 	  
- 	onderhandse akte van volmacht. 	  
SLOT 	  
De comparante is mij, notaris, bekend. 	  
WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze — 
akte vermeld. 	  
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparante 	 
meegedeeld en ik heb daarop een toelichting gegeven. 	  
De comparante heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te — 
hebben genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. 	  
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de comparante 
en mij, notaris ondertekend. 	  
(volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
op 23 maart 2016 
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