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GEWIJZIGDE STATUTEN VERENIGING

Op dertien februaritweeduizend dertien verscheen voor mÍj,
notaris te

Amsterdam:-

te
afgegevente
.;eh¡oren
,

op
zich legitimerende met ziin
, op

.,

wonende te.

te dezen handelend als secretaris van na re melden verenigîng
De comparant verklaarde dat de algemene ledenvergadering van; de vereniging metvolledige rechlsbevoegdheid: Vereniqbq tnitiatief Lefgg¡þþ¡!.¡$qls!ÊIËam,_
gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandsl
nummer 34196961, hierna te noemen: 'de vereniging", op dertig januari tweeduizenddertien heeff besloten de statuten, vastqesteld bij akte van oprichting op zes oktobertweeduizend drie verleden
destijds notaris te Amsterdam,
wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen.
Van dit besluÍt en vân de aanwijzing van de cornparant blijkt uit het aan deze akte
hechten besluit van de algemene ledenvergadering van de vereniging
Ter uitvoering van vorengemeld besluit verklaarde de comparant, handelend
gemeld, de statuten van de vereniging te wijzigen en geheel opnieuw vast te s{sl[s¡als

6¡cis¡-

voor

.!.

te-

te*

a!s--

STATUTEN:

Artikel

I

De vereniging draagt de naam:

vereniging Breed Bestuurlijk overleg Amsterdam.-

Artikel
Ðe vereniging heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam

Artikel

1.

De vereniging heeft ten
het bevorderen van de aantoonbare verbetering van de kwaliteit y¿¡
Am sterdamse primair onderwijs;
het behartígen van de belangen van de schoolbesturen en daarmee

a'
b'
c'
I
fi.

e.

þsf.de-

scholenvoorprimaironderwíjSindegemeenteAmsterdam;%
het bevorderen van het overleg en de samenwerkíngsrelatie tussen
schoolbesturen en hun scholen
L-r

de-"--

r-

irÉi ilévorcieren
van een 4toeimaiige nestuur-iijke en cnderwijsìnhouCeh¡ks
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het bevorderen van het overleg en de samenwerking tussen het primai¡.'.--onderwijs en de gemeente

Amsterdam'+
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f2.

het bevorderen van het overleg en de samenwerkíng met de betrokkenpafiners binnen het onderwijs- en jeugdbeleid binnen de
Amsterdam.
De vereniging tracht dit doelonder meor te bereiken tII'U¡
het jaarlijks opsiellen, uífuoeren en evalueren van een gezamenlijke agenda;
de agenda uit te werken op de

gemeents-

a.
b.

c.
d.
e.
3.
4.

-

personeel waaronder hetonderuvijs- arbeidsrnarktbeleid

monitoringie

ondenivijshuisvesting
het ondernemen van andere activiteiten die voor het bereiken van het doel-bevorderlijk kunnen zijn;
alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijkkunnen zijn, alles in de ruimste zin van het
hel onderhouden van contacten met de Vereniging OSVO le Amsterdam, d+
opleidingen en nascholingsinstituien voor het onderwfizend personeel,

woord'-

dePo.raadenoverigerelevantebesturenoverle99en.-

De vereniging mâg geen winst onder haar leden verdelen
De vereniging kan ten behoeve van de leden rechten bedingen. Zij kan nakomingvan bedongen rechten jegens en schadevergoedingen aan een lid vorderen,tenzij dit zìch daartegen verzet.
Leden en donateurs

Artikel

1.
z.

De verenigíng kent leden en ds¡¿lsu¡s.
Leden van de vereniging zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur
aangemeld en door het bestuur als lid zijn

hebben-

het-

Leden van de vereniging kunnen zijn rechtspersonen die ten doel hebben
verzorgen of doen verzorgen van primair enlof speciaal onderwijs in de gemeente
Amsterdam en omstreke

3.Hetlidmaatschapkannietwordenovergedragen.4. Het lidmaatschap van een rechtspersoon die door fusie of splitsing ophoudt te5.
6.

bestaan, gaat over op de verkrijgende rechtspersoon onderscheidenlij
overeenkomstig de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving op étán vande verkrij gende rechtspersonen
Donateurs van de vereniging zijnzij die niet lid van de vereniging zijn, doch zichþereid verklaard hebben de vereniging te steunen. Donateurs hebben
andere rechten en verplichtíngen dan die welke hun bij of k¡achtens de statutenzìjn toegekend en opgelegdHet bestuur houdt een reg¡ster waarin de namen en (efeklronische) adres$en vanalle leden en donateurs ljn opgenom

geen-

Toelati
^
1

*il'al

.

2.

Het bestr¡ur'lreslist omtrenl ds toelating van leden. Aanmelding dient
geschieden bÍj de secretaris van het bestuur.
Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot
besluiten

Einde van het lid

te-

toelatingr-

-Õ-

=q=

Artikel

1.

Het lidmaatschap ein
door het ophouden te bestaan van het I
dooropzegging door het
door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een.*
lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmââtschap bij de statutengesteld te voldoen, wanneer híj zijn verplichtingen jegens de vereniging nietnakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de verenigÍng niet gevergd
worden het lidmaatschap te laten voortd
door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer ss¡ lld
strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of devereniging op onredelÍjke wijze be
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het si¡€lg
een boekjaar en met inachtnemíng van een opzeggingstermijn van vier
weken; op deze termijn is de Algemene termijnenwet níet van loepassing.
ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door opzegging tegen
eind van het boekjaar, volgend op dat waarin wordt opgezegd, of onmiddellijk,indien redelijkenruijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te tate
voortduren.
Een opzegging in strijd met het in het vorige fid bepaalde, doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de daturn waartegen was*
opgezegd.
Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke íngang opzeggen binnen
maand
nadat een beslu[t waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijnvera,vaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdanniet op hem van toepassing. Een lid kan zijn lidmaatschap evenwel niet metonmiddellijke ingang opz€ggen voor het geval van wijziging van geldelijkerechlen en verplichtíngen;
nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in eenandere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsin
De verenÍging kan het lidmaatschap opzeggen wânneer een lid
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld
voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsookwanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden
lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt door het
Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid Ín strijd ¡6f
statuten, reglementen of besluìten der verenigíng handelt, of de vereniging
onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur
van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de veieniging op gronddat redelijkenruijs van de vereníging niet gevergd kan worden het lidmaatschap telaten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap $taat
betrokkene bínnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van
L
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Uireíi üii ue aige¡í¡eiìë'fËiEAûËriñg. il¡j vïûiüi üAãñtrÊ ir-ñ.-spoedigste schrifieiijk van het besiuit met opgave van redenen in t<,ennis gesteld.Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep ís het lid geschorst.Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin-

a.
b.
ô.

kan-

d.

2.

3.
4.

i¡-

y¿¡(4)l¡het-

een-.
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5.

te-

6

7.

bestuur.flsop--

dehet-

8.
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de jaarh¡-kse bijdrage voor het geheel verschuldigd

Einde van de rechten en verplichtingen van de donateurs

Artikel

1.

2.

De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds dooropzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlíjkse bijdrage svs¡ þs[lopende boekjaar voor het geheel btijft
Opzegging namens de vereniging geschiedi door het

Verplichtîngen

ArtikelS

1.

2,

jaarlijkse-

De leden en de donaieurs z'rjn gehouden tot het betalen van een
bijdrage, die door de algemene vergadering zalworden vastgestetd. Zij kunnendaartoe ín categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen aan leden gehele of gedeeltelijkeontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage [s

vs¡ls¡s¡.-

$ssfu¡u¡

Artikel

1.

I

De vereníging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste twee(2) en ten hoogste negen (9) natuurlijke personen, bestuurders genaamd.
bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd buiten
leden van de vereniging. Een bestuurslid dient bestuurder van een
rechtspersoon te

Dede-

lid--

2.

3.

Dealgemeneledenvergadoringstelthetaantalbestuursfedenvast.-

lndien te eniger iijd het aantal bestuurders beneden het gestelde minimum is--gedaald blijven de nog in functie zijnde bestuurders niettemin een weltig collegevormen. Het bestuur is alsdan verplichl zo spoedig mogelijk een algemen
vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de ordekomt.
Het bestuur kíest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en
penningmeester. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger-_-_-_
aanwijzen. Bestuursfuncties kunnen in één (1) persoon verenigd

vye¡f,s¡.-

Einde bestuu

Artikel f 0

1.

2.
3.
4.

Een bestuurder kan, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, te alleniijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een ontslag, eindigtdoor verloop van die
Een bestuurder lreedt uiterlijk dríe (3) jaar na zijn benoeming af, volgens
door het besfuur op te maken rooster van aftreding
Een aftredende bestuurder is te allen tijde herkiesbaar. Wie in een tussentijdseväcature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.De functie van bestuurder eindigt voorts door overlíjden, door bedanken en, ten--
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Bestu urstaak en vertegenwoordi gin

Artikelll

1.

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met
besturen van de vereniging

het-

E

\-

2.

Het bestuur is niet bevoegd te besfuiten tot het âangâan van overeenkomsten tothet verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, en tot
aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelij¡medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander
Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tothet aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeríngen
bedrag of waarde van vijfduizend euro (€ s.000,00) te boven gaande, slsrnsclsvoor besluiten
het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkríjgen
geven van onroerende goedergn;
het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging ee
bankkredíet wordt
het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemer
gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de--=-__
vereniging verleend ban
het aangaan van dadingen;
het optreden in reehte, waaronder begrepen het voeren van
procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire-_
maatregelen en van het nernen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstelkunnen
het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten
Op hetontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep-

het-

3.

verbíndt.-

tot------es¡-

a-

en-

b.

c.

vâ¡-

d.
e.

arbitrale-

f.
4.

worden

gedagn.-

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De bevoegdheid
vertegenwoordiging komt mede aan twee gezamenlijk handelende leden van hetbestuur fss.
Een en ander laat onverlet de bevoegdheid van het bestuur om
bestuursbesluit volmacht te verlenen tot vertegenwoordiging van de vereniging.ln geval van tegenstr'tjdig belang kan de algemene vergadering een of
personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen. ook de bestuurderte wiens aaneien het tegenstrijdig belang bestaat, kan daartoe
aangewezen.
Edstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht
boedelbes
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordel'rjkheid bepaalde onderdelen vanzijn taak te doen uitvoeren door commissies díe door het bestuur

meer-

wÕrden--_-

5
6

van-.--

worden-

Artikel 12

1.
2.
Ð
u-

4.

De bestuursvergaderíngen worden gehouden te Amsterdam
De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter. Ontbreekl deze, danvoorziet de vergadering zelf in het

voozitterschap.-
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ondertekend
Bij door het bestuur vast te stellen reglement kunnen nadere regelen aangaande-

-h-

de vergaderingerì van en de besluitvorming door het bestuur worden

gegeven.-

Algemene vergaderingen

Artikel

1.

2.

13

toe,-

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
die niet door de wet of de statr.¡ten aan het bestuur zijn opgedragen
Jaarlijks, uiterl'tjk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemenevergadering - de jaarvergadering - geh
ln de jaarvergadering komen ondsr meer aan de
het iaarverslag en de jaarstukken als bedoeld in artikel 19 met het verslagvan de aldaar genoemde commissis;
de benoeming van de in artikel 19 genoemde commissie voor het volgendeverenigingsj
décharge van het bestuurvoorziening in eventuele vacatures
voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voorde vergadering
Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur
wenselijk oordeelt.
Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig ¿¿¡t¿[leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen inde algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het-

a.
b.

c.
de.

3.
4.

d¡t-

algeme¡s-

.,^

5.

-^^

t.

gegeven,oproeping-

lndien aan het verzoek bÍnnen veertien dagen geen gevolg wordt
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door
overeenkomstig artikel 14 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar devereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen
anderen dan bestuursÌeden belasten met de leiding der vergadering en
opstellen der notulen.

alsdanhe1-

Bijeenroeping algemene verg

Artikell4

het-

1-

De algemene vergaderingen worden bìjeengeroepen door of vanwege
bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden en dedonateurs als volgens het register, bedoeld in artikel 4. De termijn voor
oproeping bedraagt ten minste zeven dagen
lndien een lid híermee instemt, geschiedt de bijeenroeping door een
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht âan het__*'.
adres dat door hem voor dìt doel ís bekend gem
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen verm
Toegang en stemrecht

de-

langs-

2.

3.

Artikel15
4
l.
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lçlgn gnhes.fr l rs-lcrlcn cn a!!e rlnnelerrrs Geen fnec-enc hebben oeschot'ste
v---"geschorste bestuursleden, tenz'rj het gaat orn te worden gehoord of zjch te uiten-

2.

inzake hun schorsin
Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemenevv¡vssv¡rilv.

7

3.
4.

algemene-

Elk lid wordt door een afgevaardígde vertegenwoordigd in de
vergadering. Tol afgevaardigden kunnen slechts worden aangewezen personendie de functie bestuur als bedoeld in de onden¡vijswetgeving vervullen bij een vande leden dan wel pêrsonen die een bestuursmandaat hebben
Elk lid heeft afhankelijk van het aanta!ongewogen leerlingen één of
stemrnen, als
nul (0) tot en met vijfhonderd (S00) leertingen: één (1) stem
vijfhonderdéén (501) tot en met éénduizend (1.000) leerlÍngen:

meer+

l¡vsg-

-

éénduizendéén (1.001) tot en met éénduizendvijfhonderd (1.s00) teertingen:drie stemme
éénduizendvijfhonderdéén (1.501) tot en met tweeduizend
leerlingen: víer
tweeduizendéén (2.0û1) tot en met tweeduizendvijfhonderd
leerlingen: víjf stem
tweeduizendvijfhonderdéén (2.501) tot en met d¡ieduízend (3.000
leerlingen: zes stemme
enzovoorts.
Voor de stemverhouding is het aantal leerlingen per één oktober van
voorafgaande kalenderjaar bepalend. De stemverhoudíng wordt

-

(2.000)-

-

(2.500)-

-

het-opnieuw-

5-

vastgelegdzodrahetaantalIedenvandeverenigIngwijlgt.-

laten-

Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid
uilbrengen. Een lid kan afs gemachtigde van maximaal twee leden optredq¡.-*
Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmachtelektronisch is vastgelegd

Artikel

l6

1.

lndien het bestuur daartoe besluit en onder de daaraan door het bestuur te---.--"-stellen voorwaarden, kan een stemgerechtigd persoon zijn stemrecht uitoefenen-

2.

Voor de toepassing van lid 1 is vereist dat de stemgerechtigde via hetelektroniseh communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kankennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en hei stemrecht kan-.--

door middel van een elektronÍsch communicatiemiddel

uitoefenen
De in lid I genoemde, door het bestuur te stellen voorwaarden worden bij
oproeping bekend
Voopittersehap en notuleñ
Artikel 17
De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de verenigìng
zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedtéén der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op.Wordt ook op deze wijze nlet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet
vergadering daarin ze
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of
nlr¡lerrønronnar
¿a-¡ c¿í
¡n¡t^.
..^^--:¡¡^- ilAaiI0g
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úit ''toQiziíief
P¡qqiûvçi rdi ¡Uçi nf
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notulen gernaakt, diê deo!'de voorzitt-er en de notulist wcrCen vas+.gesteld
ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notariee
proces-verbaal van het verhandelde doen oprnaken. Alsdan is de handtekening-

3.

de-

1-

of-

de-

2.

zijn-

e¡ì--
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van de notaris en zijn eventuele getuigen

voldoende.-

De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van
leden gebracht.
Besluitvorming van de algemene vergaderin

Artikel

1.

2.

de-

l

Het in de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrentde uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud
een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet
vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste t¡d
oordeel van de voorzitter de juislheid daarvan betwíst, dan vindt een

vanschrifte¡ijkbedoetdnieuwe-

stemmingplaats,indiendemeerderheiddervergaderingof,indiendeoorspronkelijkestemmingniethoofdelijkofschriftelijkgeschiedde,eenstemgerechtigde aanwezige dit verlangrt. Door deze nieuwe stemming vervallen-

3.
4.
5.

derechtsgevolgenvandeoorspronkelijkestemming.-

Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten vande algemene vergadering genomen met ten minste een tweelderde
meerderheid van de uitgebrachte stemm
Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.lndien bij een verkiezing van personen nÍemand de volstrekte meerderheid heeft*
verkregen, heeft een tweede stemming, of ingevalvan een bindende voordracht,*
een tweede stemming tussen de voorgedragen kandídaten ptaats
Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen dan vindenherstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeftverkregen, hetzü tusssn twee personen is gestemd en de stêmmen
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming)wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemmingis gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaandestemming het geringste aantal sternmen is
ls bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan éénpersoon uitgebrachl, dan wordt door loting uitgemaakt, op wíe van die personenbijde nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden
lngeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist hetlot wie van beiden is gekozen.
lndien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing
personen, dan ís het verworpe
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftdijkestemming gewenst acht of één der stemgerechtigden allks voor de stemmingverlangt. Schriftelijke stemrning geschiedt bÌj ongetekende, gesloten
Besluitvorm in g bíj acclam atie is mogel ij k, tenzij een stem gerechtigde hoofdelij ke-

{2/3)---

siaken.-

uitgebraçþ1.-

6.
T.

Van-

brie{es.-

stemming verlangt.
l^ gçvøt
i^^lll ^^.,aI uvut

8.

*;¡l^l
ttttuugl

ve¡¡ uutr À¡ôL+F^ñiôñh
wlgl\(rvr¡rJv¡¡ vvrrrrrrs¡rrw
^nmn¡rni¡afíomid¡lol

aaelom¡l
vee¡er¡rv

l¿qn
rrsrr

worden. benaalt het bestuur in rle cloor haar op te stellen voorwaarden op welkewiize de besluitvorming zal plaatsvinden
Een éénstemmig besluit van afle leden, ook al zijn deze niet in een vergaderingbijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht alseen besluit van de algemene vergad

-s-

R-_

S.

Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of

vertegenwoordigd-

zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene sfsrnrns¡,omlrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel totstatutenwijziging of tot ontbínding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is-

voorschrift-

deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander
omtrent het oproepên en houden van vergaderÌngen of een daarmee
houdende formaliteit niet in acht genomen.

verband-

Financieel

Artikell

1.
Z,

Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging êrt
alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, näar de eisen
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie

vâr]diete-

voeronendedaartoebehorendeboeken,bescheidenenander+-

3-

s¡-

gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de ¡sçþfs¡
verplíchtingen van de vereniging kunnen worden
Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloopvan het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemenevergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en overhet gevoerde beleid. Het legt de balans en de staaf van baten en lasten met eentoelichting ter goedkeuring âan de vergadering over. Deze stukke¡ rv¡ú6¡ds¡ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meerhunner, dan wordt daarvan onder opgave vãn redenen melding gemaakt.
verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurdç¡s i¡ ¡sçþ{svorderen dat zij deze verplichtinge¡ ¡¿k6¡s¡.
De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van ten minste twe+leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoektde stukken bedoeld in de tweede zin van tid 3, en brengt aan de algemene
vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht
commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen ende boeken, bescheidenen andere gegevensdragers van de vereniging
raadpleging beschikbaar te stellen.
leder lid van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering
zijn functie worden ontheve
Het bestuur is verplicht de in lid 2 van dit âftikel bedoelde boeken, bescheiden enandere gegevensdragers gedurende zeven jaren ie
De op een gegevensdrager aangebrachte gegevenË, uitgezonderd de op papiergestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging
geschiedt met juiste en volledíge weergave der gegevens en deze gegevensgedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke
leesbaar kunnen worden gemaakt.

gekend.-

frl¿-

4-

de-gevraagde-

voor-

5.
6.
7.

uit--

þsì¡rs¡s¡.---

ander+--

tijd-

at¡qtgßE¡¡ fr ¡r¿t!'r, tV

Ár+iirai 2O
ln de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door.
een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de-..'.------

1.

-10-

2.

mededeling dat aldaar wiiãging van de statuten zät worden voorgesteld.
Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een_-__
voorstel tot statutenwíjziging hebben gedaan, moeten ten minste viif dagen vÓórde vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingwoordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden
inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden-Een besluit tot statutenwijlging behoeft ten minste twee/derde van
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van deleden aanwezig of vertegenwoordigd
ls niet twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnenvier weken daarna een tweede vergadering bíjeengeroepen en gehouden, waarinover het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is
ongeacht het aanlal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan
besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde v¿¡

[s¡-

3.

geweest,¡vs¡fls¡¡ls*-

4-

uitgebrachte steffimen.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akteis opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd.-

Artikel2l

1.

algemene-

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de
vergaderÍng. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is vanovereenkomstige toepassing. De algemene vergadering benoemt bìj
ontbíndingsbesluit op voorstel van het bestuur de vereffenaars; anders zÜn
bestuurders ten tijde van het besluit vereffenaars
Het batig saldo na vereffening komt toe aan degenen die ten tijde van het besluittot ontbinding lid waren. leder hunner ontvangt een geìijk deel. Bij het besluit totontbínding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo lvq¡ds¡gegeven.

hef-

2-

Huishoudelijk reglement
Artikel2a

1.
2.

de-

vaststellen.-

Ðe algemene vergadering kan een huishoudeliik reglernent
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geendwingend recht bevat, noch met de statuten.

Aan de algemene vergadering komen ìn de vereniging alle bevoegdheden toe, die nietdoor de wet of de statuten aan andere organen zijn opged

s
Voor de eerste maal na de onderhavige statutenwijziging wordt het aantal bestuurders

vastgesteldoptwee(2}enwordenbenoerndtotbeStuUrders:-

1.

,

geboren

te

oP

.

wonende te

Van de volmacht aan de comparant is mij, notaris, gebleken uit de aan deze minuut
hechten
De comparant is mij, notaris, þsks¡{.

te-

-11 -

het-

Deze akte, opgemaaKin minuut, is verleden teAmsterdam, op de datum als ¡n
hoofd van deze akte ysrmsld.
Nadat de inhoud van deze akte zakelijk äan de comparânt is opgegeven en toegelicht,heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomenen op volledige voorlezing daarvan geen prijs te
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezíng overeenkomstig de wet door
comparant en mij, nolaris,
(Volgt ondertekening door comparant en notaris)
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