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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
BER0EP5VERENIGING VAN NEDERLANDSE INTERIEURARCHITECTEN, B.N.I.

Heden, tweeëntwintig december tweeduizend elf, verschijnt voor mij, mr Jan Bouwen
de Snaijer, notaris te Amsterdam:
Christine Jeanette van Gemert, geboren op vijftien mei negentienhonderdzestig te
Harderwijk, wonende te Veembroederhof 168, 1019 HC Amsterdam, houder van een
paspoort met nummer: NMCD7D7L6, te dezen handelend als bestuurder van de

vereniging

Beroepsvereniging

van

Nederlandse

lnterieurarchitecten,

B.N.l.,

statutair gevestigd te Amsterdam, met adres Wilgenweg 26 B, 1031 HV Amsterdam
(“BNI”), en als zodanig op grond van artikel 42 lid 5 van de statuten van de vereniging
bevoegd deze akte te verlijden.
De comparant verklaart dat op eenentwintig november tweeduizend elf door de
algemene vergadering van BNI is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen.
Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten van de vereniging
te wijzigen als volgt:

STATUTEN
Naam, zetel.
Artikel 1.
1.

De

vereniging

draagt

de

naam:

Beroepsvereniging

Nederlandse

Interieurarchitecten, BNI.
In deze statuten wordt de vereniging verder aangeduid als: de vereniging.
2.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

3.

De vereniging is opgericht op acht juni negentienhonderd acht en zestig.

Doel.
Artikel 2.
De vereniging heeft ten doel:
a.

het bevorderen van de ontwikkeling en beoefening van de
interieurarchitectuur;

b.

het behartigen van de culturele en maatschappelijke belangen van de
interieurarchitecten;

c.

het versterken van de belangstelling en het begrip voor de interieurarchitectuur,

en voorts het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk
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kan zijn.
Middelen.
Artikel 3.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
1.

het

bestuderen

van

de

vraagstukken

die

de

belangen

van

de

interieurarchitectuur raken en het bevorderen van maatregelen ter zake van die
belangen;
2.

samenwerking met verenigingen en instellingen in binnen- en buitenland, in het
bijzonder met andere verenigingen van ontwerpers en met de
beroepsverenigingen op het gebied van de gebonden kunsten;

3.

het bevorderen van een goede beroepsopleiding;

4.

het vaststellen van goede beginselen betreffende de beroepsuitoefening;

5.

het bevorderen van uniforme regelingen voor opdrachten en van de
voorwaarden waaronder deze aanvaard en uitgevoerd zullen worden;

6.

het bevorderen van de instandhouding van een beroepsregister;

7.

het zorgdragen voor

-

en het bevorderen van

-

een juiste collegialiteit in

samenwerkingsverbanden waarbij leden zijn betrokken;
8.

het zorgdragen voor een juiste arbeidsverhouding tussen de interieurarchitect
werkgevers en de interieurarchitect-werknemers alsmede het bevorderen van
een optimale werkverhouding ten behoeve van interieurarchitecten in
dienstverband;

9.

het doen verschijnen van, of medewerken aan publicaties;

10.

het houden van vergaderingen, lezingen, studiebijeenkomsten en dergelijke;

11.

het organiseren van of deelnemen aan tentoonstellingen;

12.

alle andere wettige middelen die tot het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Organisatie.
Artikel 4.
De vereniging kan zich aansluiten bij federaties van verenigingen die een aanverwant
doel nastreven.
Leden.
Artikel 5.
1.

De vereniging kent:
a.

leden, ook genaamd gewone leden;

b.

kandidaatleden;
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c.

studentieden;

d.

ereleden;

e.

leden van verdienste.

2.

Alleen natuurlijke personen kunnen lid in de zin van artikel 5 lid 1 zijn.

3.

De vereniging kent tevens bijzondere leden. Zowel natuurlijke personen als
rechtspersonen kunnen bijzonder lid zijn.

4.

Waar hierna in deze statuten over lid wordt gesproken worden daaronder
verstaan alle categorieën van leden, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

Gewone leden.
Artikel 6.
1.

Als gewoon lid als bedoeld in artikel 5 lid 1 onder a kunnen worden toegelaten:
a.

zij

die vallen onder de Wet op de Architectentitel

1988,

als

interieurarchitect zijn ingeschreven in het register van het Bureau
Architectenregister en vervolgens de interieurarchitectuur in essentie
drie jaar hebben uitgeoefend; en
b.

zij die vallen onder de Wet op de Architectentitel op een januari
tweeduizend elf en als interieurarchitect zijn ingeschreven in het
register van het Bureau Architectenregister.

2.

De aanvraag wordt beoordeeld door het bestuur.

3.

Het bestuur stelt de gewone leden binnen een maand van de aanvraag in
kennis. De gewone leden hebben gedurende een maand na deze kennisgeving
de mogelijkheid bij het bestuur bezwaar kenbaar te maken tegen de toelating
van de aanvrager als lid van de vereniging.

4.

Met inachtneming van lid 2 en 3 van dit artikel beslist het bestuur over toelating
of afwijzing en deelt dit per brief mede aan de aanvrager.
De aanvrager kan binnen een maand na ontvangst van de brief tegen de
afwijzing beroep aantekenen bij de eerstkomende ledenvergadering.

5.

Gewone leden hebben het recht de aanduiding BNI te voeren op de wijze zoals
geregeld in het huishoudelijk reglement.

Kandidaatleden.
Artikel 7.
1.

Als kandidaatlid als bedoeld in artikel 5 lid 1 onder b kunnen worden
toegelaten:
a.

zij die als interieurarchitect zijn ingeschreven in het register van het
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Bureau Architectenregister, maar nog niet voldoen aan de in artikel 6 lid
1 onder a gestelde eisen ten aanzien van praktijkervaring;
b.

zij die vallen onder de Wet op de Architectentitel 2011 en afgestudeerd
zijn met een bachelor interieurarchitectuur aan een hogeschool welke
volgens de Wet op de Architectentitel opleidt tot interieurarchitect; en

c.

zij

die

zijn

ingeschreven

in

het

register

van

het

Bureau

Architectenregister, anders dan als interieurarchitect, en vervolgens de
interieurarchitectuur

in

essentie

ten

minste

drie

jaar

hebben

uitgeoefend.
2.

Het gestelde in artikel 6 leden 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing.

3.

Het bestuur beslist over de toelating. Tegen de beslissing van het bestuur tot
weigering van het kandidaatlidmaatschap staat geen beroep open.

4.

Kandidaatleden hebben niet het recht de aanduiding BNI te voeren.

Studentieden.
Artikel 8.
1.

Als studentlid als bedoeld in artikel 5 lid 1 onder c kunnen worden toegelaten zij
die een Nederlandse opleiding voor interieurarchitect volgen aan een instituut
waarvan het diploma toelating geeft tot opname in het register van het Bureau
Architectenregister.

2.

Gedurende de tweejarige beroepservaringsperiode volgend op of tijdens de
masteropleiding Interieurarchitectuur, zoals omschreven in de Wet op de
Architectentitel, kan men ingeschreven blijven staan als studentlid.

3.

Het bepaalde in artikel 7 leden 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing.

4.

Studentleden hebben niet het recht de aanduiding BNI te voeren.

Bijzondere leden.
Artikel 9.
1.

Als bijzondere leden als bedoeld in artikel 5 lid 3 kunnen door het bestuur
worden toegelaten natuurlijke personen of rechtspersonen die door hun
werkzaamheden of belangstelling geacht worden de doelstellingen van de
vereniging te kunnen bevorderen.

2.

Het lidmaatschap in deze categorie kan op de navolgende wijze tot stand
komen:
a.

op uitnodiging door het bestuur; of

b.

op aanbeveling van ten minste drie gewone leden; of,
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c.

op aanvraag door de kandidaat voor het bijzonder lidmaatschap.

3.

Artikel 6 leden 2, 3 en 4 zijn van overeenkomstige toepassing.

4.

Bijzondere leden hebben het recht de aanduiding bijzonder lid BNI te voeren. In
bepaalde gevallen hebben bijzondere leden het recht de aanduiding BNI te
voeren op de wijze zoals geregeld in het huishoudelijk reglement.

Ereleden.
Artikel 10.
1.

Het bestuur kan personen op grond van hun buitengewone verdienste op het
gebied van de interieurarchitectuur benoemen tot erelid van de vereniging.

2.

Van een erelid heft de vereniging geen contributie.

3.

De rechten en plichten van een erelid zijn voor het overige gelijk aan die van
een gewoon lid.

4.

Een erelid heeft het recht de aanduiding BNI te voeren op de wijze zoals
geregeld in het huishoudelijk reglement.

Leden van verdienste.
Artikel 11.
1.

Het bestuur kan personen op grond van hun buitengewone inzet voor het werk
van de vereniging benoemen tot lid van verdienste van de vereniging.

2.

Van een lid van verdienste heft de vereniging geen contributie.

3.

De rechten en plichten van een lid van verdienste zijn voor het overige gelijk
aan die van een gewoon lid.

4.

Een lid van verdienste heeft het recht de aanduiding BNI te voeren op de wijze
zoals geregeld in het huishoudelijk reglement.

Rechten van de leden.
Artikel 12.
Alle leden hebben het recht:
a.

deel te nemen aan alle bijeenkomsten van de vereniging bestemd voor de
leden en aan de daar gevoerde beraadslagingen;

b.

alle publicaties van de vereniging te ontvangen;

c.

gebruik te maken van de diensten die de vereniging aan de leden ter
beschikking stelt.

Stemrecht.
Artikel 13.
1.

Aan ieder lid komt één stem toe.
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2.

Ieder lid kan zijn stem door een door hem daartoe gemachtigd ander
stemgerechtigd lid doen uitbrengen.
Een lid kan daartoe slechts door één ander lid worden gemachtigd.

3.

Aan studentleden en geschorste leden komen geen stemrecht toe.

Plichten van de leden.
Artikel 14.
De leden zijn verplicht tot:
a.

het naleven van de statuten, de reglementen en de besluiten van de
vereniging;

b.

het naleven van de gedragsregels;

c.

het tijdig betalen van de contributie;

d.

aan het bestuur de gegevens verstrekken die het nodig acht voor een goede
uitvoering van de taak van de vereniging.

Eindigen van het lidmaatschap.
Artikel 15.
1.

Onverminderd het overigens in deze statuten bepaalde eindigt het
lidmaatschap door:
a.

schriftelijke opzegging aan het bestuur, uiterlijk één maand voor het
einde van het lopende verenigingsjaar;

b.

overlijden;

c.

opzegging door de vereniging;

d.

ontzetting door het bestuur;

e.

fusie of splitsing bedoeld in titel 2.7 Burgerlijk Wetboek waarbij het
bijzonder lid partij is.

2.

Het kandidaatlidmaatschap eindigt na inschrijving als interieurarchitect in het
register van het Bureau Architectenregister.

3.

Het studentlidmaatschap eindigt wanneer niet langer wordt voldaan aan het
gestelde in artikel 8.

Opzegging door de vereniging.
Artikel 16.
Opzegging door de vereniging kan geschieden door het bestuur:
a.

wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap
te voldoen;

b.

wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
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c.

wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren.

Het lidmaatschap eindigt alsdan op de datum van de kennisgeving waarbij het bestuur
het lidmaatschap heeft opgezegd.
Ontzetting.
Artikel 17.
1.

Het bestuur kan slechts besluiten tot ontzetting van een lid uit het lidmaatschap
indien een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. In geval van
ontzetting wordt het betrokken lid onder opgave van redenen van het
ontzeffingsbesluit in kennis gesteld.
Gedurende een maand na ontvangst van die kennisgeving heeft de betrokkene
de mogelijkheid tegen het besluit van ontzetting in beroep te gaan bij de
eerstvolgende ledenvergadering.

Het beroep wordt ingesteld door een

kennisgeving aan het bestuur van de vereniging. Gedurende de beroepstermijn
en hangende het beroep is het lid geschorst; ook ten aanzien van eventuele
functies die hij binnen de vereniging bekleedt.
2.

Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar is het
betrokken lid de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

Schorsing.
Artikel 18.
1.

Een lid kan worden geschorst door het bestuur op dezelfde gronden als
geldend voor opzegging van het lidmaatschap.
Het bestuur is bevoegd tot opheffing van de schorsing.

2.

Indien binnen een periode van drie maanden nadat de schorsing is ingegaan
de schorsing niet is opgeheven, of het lidmaatschap niet aan het lid door de
vereniging is opgezegd, vervalt de schorsing.

3.

Een

lid

dat

geschorst is

uit

het

register van

de

Stichting

Bureau

Architectenregister kan gedurende de looptijd van de schorsing door het
bestuur worden geschorst als lid van de vereniging.
Bestuur en bureau.
Artikel 19.
1.

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit ten minste
vijf bestuurders. Hoogstens twee bestuurders kunnen buiten de leden worden
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benoemd.
2.

Het bestuur is bevoegd, mits met goedkeuring van de ledenvergadering, te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en
bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling van een schuld
van een ander verbindt.

3.

Indien het aantal bestuursleden daalt beneden het voorgeschreven minimum
blijft het bestuur bevoegd.

Artikel 20.
1.

Met inachtname van artikel 19 lid 1 worden de leden van het bestuur gekozen
door de ledenvergadering.

2.

Functies in het bestuur zijn: voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester.

3.

De voorzitter wordt door de ledenvergadering gekozen.
De vicevoorzitter en de penningmeester worden door het bestuur uit zijn
midden aangewezen.

4.

Eén persoon kan meer dan één functie vervullen.

5.

Een bestuurslid kan te allen tijde door de ledenvergadering worden geschorst
of ontslagen.
Een schorsing welke niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag
eindigt door verloop van de termijn.

6.

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a.

door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b.

door bedanken;

c.

door aftreden als in artikel 21 bedoeld.

Artikel 21.
1.

De leden van het bestuur worden telkens voor twee jaar benoemd.

2.

Zij zijn tweemaal terstond herkiesbaar.

3.

Periodiek aftreden wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.

4.

Het bestuur kan de ledenvergadering voorstellen om in bijzondere gevallen af
te wijken van het gestelde in lid 1 en 2 van dit artikel.

Artikel 22.
1.

De ledenvergadering kan besluiten dat de vereniging, al dan niet tezamen met
andere verenigingen, een bureau instelt voor het vervullen van taken die
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voortvloeien uit haar doelstellingen en voor het verrichten van werkzaamheden
ten behoeve van de vereniging. De ledenvergadering kan besluiten het bureau
op te heffen of de deelneming van de vereniging daarin te beëindigen.
2.

Voor de in lid 1 genoemde werkzaamheden kan de vereniging zich doen
bijstaan door gesalarieerde functionarissen.

3.

Voor al hetgeen het bureau en de aldaar werkende functionarissen betreft
kunnen nadere regelen worden gesteld bij reglement.

Artikel 23.
1.

De vereniging wordt vertegenwoordigd door twee gezamenlijke handelende
bestuurders van wie een de voorzitter, de vicevoorzitter of de penningmeester
moet zijn.

2.

Het bestuur kan

aan één

of meer personen

algemene of beperkte

vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Elk van deze personen kan de
vereniging vertegenwoordigen binnen de grenzen van zijn bevoegdheid.
3.

In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met één of
meer bestuurders kan de ledenvergadering één of meer personen aanwijzen
om de vereniging te vertegenwoordigen.

Artikel 24.
De wijze van kandidaatstelling en verkiezing van de bestuursleden, alsmede de taak
en werkwijze van het bestuursleden, alsmede de taak en werkwijze van het bestuur
worden bij huishoudelijk reglement geregeld.
Ledenvergaderingen.
Artikel 25.
1.

Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur nodig oordeelt.
Ieder jaar dient in ieder geval één voorjaarsvergadering te worden gehouden
binnen zes maanden na afloop van het voorafgaande boekjaar.

2.

De agenda voor de voorjaarsvergadering vermeldt tenminste de notulen van de
vorige vergadering, de verslagen over het afgelopen jaar van de voorzitter en
penningmeester en de verkiezing van het bestuur. Tevens worden in deze
vergadering de begroting van het lopende boekjaar, de contributies voor het
komende jaar en de verslagen van de commissies over het afgelopen jaar
besproken met de ledenvergadering.

3.

De oproep voor elke ledenvergadering geschiedt schriftelijk of elektronisch op
een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproep en die van

AMSLIBO1/AMSMAAJ751299.1O
a.stw. Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten B.N.l. (22-12-2011)

Hogan Lovelis

-

10-

de vergadering niet meegerekend. De oproep bevat in ieder geval de
aanduiding van tijd en plaats van de vergadering, alsmede de agenda. Het
bestuur beslist over de wijze van oproeping met inachtneming van al hetgeen
daarover in de wet is gesteld.
4.

Het bestuur is verplicht een ledenvergadering uit te schrijven op verzoek van
tenminste een/tiende van de stemgerechtigde leden. Alsdan zal het bestuur de
vergadering binnen vier weken moeten oproepen en houden. Indien het
bestuur in gebreke blijft dat te doen kunnen de leden die dit verlangen hebben
kenbaar gemaakt zelf tot uitschrijving van een ledenvergadering overgaan. Een
aldus bijeengeroepen ledenvergadering wijst haar eigen voorzitter aan en kan
rechtsgeldige besluiten nemen.

Besluitvorming.
Artikel 26.
1.

Alle leden, met uitzondering van geschorste leden, hebben toegang tot de
vergadering. Een geschorst lid heeft uitsluitend toegang tot een vergadering
waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover
het woord te voeren.

2.

De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming, met dien
verstande dat, indien één van de stemgerechtigden aanwezigen dit verlangt,
stemming of benoeming, schorsing of ontslag van personen bij gesloten,
ongetekende briefjes geschiedt.

3.

Blanco stemmen en nietige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

4.

Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats. Staken de stemmen
opnieuw, dan komt geen besluit tot stand.

5.

Besluiten van de ledenvergadering en besluiten van het bestuur worden
genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen,
tenzij

door

de

wet

of

deze

statuten

een

grotere

meerderheid

is

voorgeschreven.
Gedragsregels en Ereraad.
Artikel 27.
De vereniging stelt gedragsregels vast, houdende verplichtingen van de leden bij de
uitoefening van het beroep.
Artikel 28.
1.

Ter handhaving van de gedragsregels kan door het bestuur een ereraad
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worden ingesteld.
2.

De benoeming van leden van de ereraad geschiedt door het bestuur.

3.

De ereraad neemt handelingen of nalatigheden in strijd met de gedragsregels
in behandeling op verzoek van het bestuur en voorziet het bestuur van een
bindend advies ter zake.

Artikel 29.
1.

De ereraad bestaat uit vijf leden.

2.

Van deze vijf moeten in ieder geval twee leden gewoon lid van de vereniging
zijn.

3.

Leden van het bestuur kunnen geen lid van de ereraad zijn.

4.

De voorzitter van de ereraad dient een jurist te zijn.

5.

De voorzitter van de ereraad mag niet dezelfde persoon zijn als de voorzitter
van het Bureau Architectenregister.

Artikel 30.
De leden van de ereraad worden voor een periode van vier jaren benoemd. Zij treden
volgens rooster af en zijn terstond opnieuw benoembaar.
Artikel 31.
De ereraad wordt terzijde gestaan door een medewerker van het secretariaat van de
vereniging die notulen houdt van de vergaderingen en het bestuur van de vereniging
op de hoogte stelt van het bindend advies. Het bestuur is belast met de uitvoering van
het bindend advies van de ereraad.
Artikel 32.
De werkwijze van de ereraad, alsmede de richtlijnen voor het indienen van klachten en
behandeling daarvan, zullen bij reglement worden vastgesteld.
Regelen van rechtsverhouding tussen opdrachtgever en interieurarchitect.
Artikel 33.
De vereniging kan regelen vaststellen voor de rechtsverhouding tussen opdrachtgever
en

interieurarchitect,

dat wil zeggen

regelen

met toepassing van welke de

interieurarchitect een opdracht van een opdrachtgever dient te aanvaarden en uit te
voeren.
Commissies en werkgroepen.
Artikel 34.
1.

Er is een commissie van bemiddeling die tot taak heeft te bemiddelen bij
geschillen tussen opdrachtgever en interieurarchitecten die lid zijn van de
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vereniging.
2.

De wijze van samenstelling van de commissie van bemiddeling en van de
behandeling van de geschillen worden bij reglement vastgesteld.

3.

Aan

de

ledenvergadering

wordt jaarlijks

verslag

uitgebracht

van

de

werkzaamheden van de commissie van bemiddeling.
Artikel 35.
1.

De ledenvergadering benoemt een kascommissie van ten minste twee leden,
welke leden geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De kascommissie
onderzoekt de jaarrekening van de vereniging zoals opgesteld door het bestuur
en brengt aan de ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

2.

Vereist het onderzoek van de jaarrekening bijzondere kennis, dan kan de
kascommissie zich op kosten van de vereniging door één of meer deskundigen
doen bijstaan.

Artikel 36.
1.

Commissies en werkgroepen worden ingesteld en samengesteld door het
bestuur; dit voor zover niet anders wordt bepaald in deze statuten.

2.

Commissie en werkgroepen, voor zover niet in deze statuten omschreven,
hebben een zodanige taak als bij de instelling ervan zal worden bepaald.

3.

Al hetgeen commissies en werkgroepen verder betreft kan bij reglement
worden geregeld.

Reglementen.
Artikel 37.
1.

De ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen, wijzigen of
opheffen.

2.

Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met deze statuten.

Geldmiddelen. Contributies.
Artikel 38.
1.

2.

De geldmiddelen van de vereniging worden bijeengebracht uit:
a.

de contributies en andere bijdragen van de leden;

b.

schenkingen, legaten en erfstellingen;

c.

alle andere baten.

Contributies van leden worden vastgesteld door de ledenvergadering waarbij
onderscheid gemaakt kan worden in verschillende categorieën van leden.

Artikel 39.
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Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 40.
1.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en
van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, op zodanige wijze
een

administratie te voeren

alsmede de daartoe

behorende

boeken,

bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te
allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden
gekend.
2.

Het bestuur is verplicht binnen vijf maanden na afloop van het verenigingsjaar
een jaarrekening, bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten,
op te maken. Deze jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders.
Ontbreekt de handtekening van een of meer bestuurders, dan wordt daarvan
onder opgave van redenen melding gemaakt.

3.

Het bestuur brengt op de ledenvergadering, behoudens verlenging van deze
termijn door die vergadering, een jaarverslag uit. Het legt de jaarrekening met
een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. In deze vergadering
brengt de kascom missie bedoeld in artikel 36 haar verslag uit.

Statutenwijziging en ontbinding van de vereniging.
Artikel 41.
1.

Deze statuten kunnen worden gewijzigd en de vereniging kan worden
ontbonden door een besluit van een daartoe bijeen te roepen ledenvergadering
waarin ten minste de helft van het totaal aantal leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd en de
vereniging

kan

slechts worden

ontbonden

door een

besluit van

de

ledenvergadering met een meerderheid van drie/vierde van het totaal aantal
geldig uitgebrachte stemmen.
2.

Indien op een ledenvergadering het vereiste quorum niet aanwezig is kan
binnen twee maanden daarna het bestuur een oproep doen laten uitgaan voor
een tweede ledenvergadering met hetzelfde agendapunt. In deze tweede
ledenvergadering

kan

door de

ledenvergadering,

ongeacht

het aantal

aanwezige of vertegenwoordigde leden, met een meerderheid van twee/derde
van de stemmen over hetzelfde onderwerp als voorgelegd aan de eerste
ledenvergadering een besluit worden genomen.
3.

Wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging geschiedt op voorstel
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van het bestuur of op voorstel van ten minste een/vijfde van het aantal
stemgerechtigde leden.
4.

De oproep tot de ledenvergadering waarin wijziging van de statuten of
ontbinding van de vereniging wordt voorgesteld dient het desbetreffende
onderwerp uitdrukkelijk te vermelden, en, indien het een voorstel tot wijziging
van de statuten betreft, de mededeling dat ten minste vijf dagen voor de
vergadering een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen op de door het bestuur vastgestelde plaats voor de
leden ter inzage is gelegd tot na afloop van de dag waarop de vergadering
wordt gehouden.

5.

Een wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat daarvan een
notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder
bestuurslid bevoegd.

Vereffening.
Artikel 42.
1.

Na ontbinding is het bestuur belast met de vereffening, tenzij door de
ledenvergadering een of meer anderen als vereffenaar zijn aangewezen.

2.

Gedurende de vereffening is het bij of krachtens deze statuten bepaalde
zoveel mogelijk van toepassing.

3.

Het batig saldo na vereffening wordt overgedragen aan degenen die ten tijde
van het besluit tot ontbinding lid van de vereniging waren.

4.

Bij het besluit tot ontbinding wordt ook een besluit genomen ten aanzien van de
bewaring van het archief van de vereniging.

SL0TBEPALINGEN AKTE VAN STATUTENWIJZIGING.

Aan deze akte worden gehecht het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze
akte vermelde besluiten, alsmede de notulen van de vergadering van zevenentwintig
oktober tweeduizend elf, waaruit blijkt dat het vereiste quorum voor een besluit van de
algemene vergadering tot statutenwijziging niet aanwezig was.
De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum in de aanhef van deze akte
vermeld.
Nadat de zakelijke inhoud van de akte aan de comparant is medegedeeld en daarop
een toelichting is gegeven, heeft de comparant verklaard van de inhoud van de akte
kennis te hebben genomen en met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen.
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Onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing
voorschrijft, wordt deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.
(Getekend: C.J. van Gemert, J.B. de Snaijer)
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