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OPRICHTING
VERENIGING INTELLECTUELE EIGENDOM PRO
CES ADVOCATEN (VIEPA)

Heden, vijf oktober tweeduizend vijftien, verscheen
voor mij, mr. Renatus Martinus
Rieter, notaris te ‘s-Gravenhage:
Ilona Maria Kraan, geboren te Leiden op twintig
augustus negentienhonderd
vierenzestig, werkzaam ten kantore van Bird & Bird
LLP, te ‘s-Gravenhage, met
kantooradres: Zuid-Hollandplein 22, 2596 AW ‘s-G
ravenhage, te dezen handelend als
schnftelijk gevolmachtigde van:
a

b.

de heer Willem Albert Hoyng, geboren te Gouda
op zeven en twintig maart
negentienhonderd zes en veertig, met adres Omval
96, 1096 HW Amsterdam,
gehuwd, houder van een Nederlands paspoort met
nummer NYD6DHKR5;
mevrouw Thera Yvonne van Straaten, geboren
te Rotterdam op acht januari
negentienhonderd twee en zeventig, met adres Burgemee
ster de Villeneuvesingel
3, 3055 AL Rotterdam, gehuwd, houder van een
Nederlands paspoort met
nummer NSJL5BJ13;

hierna tezamen te noemen: de “Oprichters”.
De verschenen persoon, handelende als gemeld, verk
laarde dat de Oprichters hierbij
een vereniging opnchten, met de navolgende.
STATUTEN
Begripsomschrijving
Artikel 1
In deze statuten wordt verstaan onder
a.
‘algemene vergadering”, het orgaan van de leden als
bedoeld in artikel 240 van
het B W;
b

“bestuur”, het orgaan als bedoeld in artikel 2:44
van het B.W., te weten het
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c.

bestuur van de vereniging;
“B.W” het Burgerlijk Wetboek;

d

“huishoudelijk reglement”, een reglement als bedo
eld in artikel 20 van de
statuten;

e.

“IE”, Intellectuele Eigendom;

f.

g.

h.
1.

j.

“jaarvergadering”, de jaarlijks door het bestuur
bijeengeroepen algemene
vergadering van de vereniging als bedoeld in artikel
19 van de statuten;
“langs elektronische weg”, indien degene met
wie wordt gecommuniceerd
hiermee instemt, kunnen schriftelijke mededeli
ngen aan respectievelijk van
(organen van) de vereniging geschieden door
een langs elektronische weg
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht
aan het adres dat door de
(organen van de) vereniging respectievelijk
degene met wie wordt
gecommuniceerd voor dit doel aan de degene
met wie wordt gecommuniceerd
respectievelijk de (organen van de) vereniging beke
nd is gemaakt;
“leden”: de gewone leden van de vereniging als
bedoeld in artikel 4 van de
statuten;
“NOVA”, de Nederlandse Orde van Advocaten;
“statuten”: de statuten van de vereniging zoals deze
in de onderhavige akte zijn
verwoord;

k.

“vereniging”, de vereniging met volledige rech
tsbevoegdheid als bedoeld in
artikel 2 lid 1 van de statuten, voluit genaamd: Vere
niging Intellectuele Eigendom
Proces Advocaten (VIEPA).
Naam en zetel
Artikel 2
2.1

De vereniging draagt de naam: Vereniging Intel
lectuele Eigendom Proces
Advocaten (VIEPA).

2.2

Zij heeft haar zetel in de gemeente ‘s-Gravenhage.
Doel en organen

Artikel 3
3.1

Het doel van de vereniging is:
a.
het bevorderen van

de

deskundige

beroepsuitoefening

door
procesadvocaten op het gebied van intellectuele
eigendom, alsmede het
bewaken en verbeteren van de kwaliteit hiervan;
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b.
3.2

Teneinde dit doel te realiseren, zal de vereniging de navolgende
activiteiten
ondernemen:
a.
b.

3.3

het onderhouden en bevorderen van de onderlinge betrekkingen
tussen
aangesloten leden, alsmede het behartigen van hun belangen.

het initiëren en coördineren van zowel nationale als interna
tionale
bijeenkomsten, waaraan leden van de vereniging deelnemen;
het verstrekken en uitwisselen van informatie aan en tussen leden
van de
vereniging;

c.

het verzamelen van informatie en het (doen) verrichten van onderz
oek over
zaken die in het belang van de leden van de vereniging zijn;

d.

het bevorderen van deelname aan activiteiten van intercollegial
e toetsing
en/of intervisie.

e.

het eventueel verzorgen of accrediteren van opleidingen op
het gebied van
het IE recht, alsmede het verzorgen of accrediteren van exame
ns op dit
gebied;

f.

het beheren en ontsluiten van een databank waarin bijgehouden
wordt in
welke mate de leden aan hun verplichtingen op grond van deze
statuten
hebben voldaan;

g.

het behartigen van de belangen van de leden door contacten
en overleg
met instanties op het gebied van de IE eigendom en door alle
andere
geschikte middelen.

De vereniging heeft de navolgende organen:
a.
de algemene vergadering;
b.

het bestuur;

c.

de adviescommissie, en

d.

de examencommissie.

Lidmaatschap
Artikel 4
4.1
4.2
4.3

Uitsluitend Advocaten, ingeschreven in Nederland, overeenkoms
tig het bepaalde
in de Advocatenwet kunnen toegelaten worden tot gewoon lid
of aspirant lid.
De vereniging kent gewone leden, aspirant-leden en buitengewone
leden.
Om toegelaten te kunnen worden als gewoon lid moet voldaan
worden aan de
volgende vereisten:
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(i) a. ten minste acht (8) jaar ingeschreven als advocaat, en
b, aantoonbaar werkzaam zijn geweest op het gebied van de IE in de vijf (5)
jaren voorafgaand aan het verzoek om toelating, en
c. gedurende de laatste drie (3) jaren voorafgaand aan het verzoek om
toelating ieder jaar ten minste twee (2) zelfstandig gevoerde
en
gepubliceerde 1E-procedures of vergelijkbare ervaring op het gebied
van
het IE procesrecht ter beoordeling van de Adviescommissie,
of:
(H) a. ten minste vijf (5) jaar ingeschreven als advocaat, en
b. aantoonbaar werkzaam zijn geweest op het gebied van de IE in de twee
(2) jaren voorafgaand aan het verzoek om toelating, en
c. gedurende het laatste jaar voorafgaand aan het verzoek om toelating ten
minste twee (2) zelfstandig gevoerde en gepubliceerde 1E-procedures of
vergelijkbare ervaring op het gebied van het IE procesrecht ter beoordeling
van de Adviescommissie, en
d. met goed gevolg het examen IE-procesadvocaat afgelegd hebben.
4.4 Om toegelaten te kunnen worden als aspirant lid moet voldaan worden
aan de
volgende vereisten:
a. afgeronde advocatenstage, en
b. aantoonbaar werkzaam op het gebied van IE gedurende het jaar vooraf
gaand
aan het verzoek tot toelating.
4.5

4.6

4.7

Onder “aantoonbaar werkzaam op het gebied van de IE” wordt verstaan
voor
leden dat ten minste vijf honderd (500) uur en voor aspirant leden dat ten minste
vier honderd (400) uur per jaar in 1E-zaken moet zijn gewerkt.
Aspirant-leden kunnen deelnemen aan alle activiteiten van de verenig
ing, tenzij
het bestuur anders bepaalt. Zij hebben de rechten die hen uitdrukkelijk bij
deze
statuten zijn toegekend. Zodra een aspirant-lid voldoet aan de voorwaarden
om
toegelaten te worden als gewoon lid, kan het aspirant-lid aan het
bestuur
verzoeken om als gewoon lid aangemerkt te worden. Het bepaalde in
artikel 5.1
en 5.2 van de statuten is van overeenkomstige toepassing.
Buitengewone leden kunnen slechts op uitnodiging van het bestuur toetred
en, na
voorafgaande goedkeuring door de Adviescommissie. Het buiteng
ewoon
lidmaatschap kan worden beëindigd door het bestuur, na voorafgaande
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goedkeuring door de Adviescommissie. Bij reglement kan de Adviescommissie
de voorwaarden vaststellen waaronder iemand als buitengewoon lid kan worden
4.8

toegelaten en in welke gevallen het buitengewoon lidmaatschap eindigt.
Leden en aspirant leden hebben de navolgende jaarlijkse verplichtingen:
a.

de permanente opleidingsverplichting van de NOVA moet voor de helft op
het gebied van de IE worden vervuld, en

b.

minimaal vijf honderd (500) uur besteden aan 1E-zaken, en
het zelfstandig voeren van ten minste twee (2) gepubliceerde IEprocedures of vergelijkbare ervaring op het gebied van IE-procesrecht ter

c.

beoordeling van de Adviescommissie.
Toelating
Artikel 5
5.1

Het bestuur beslist over de toelating van leden. Een verzoek tot toelating als
gewoon lid of aspirant lid dient schriftelijk aan het bestuur worden gedaan. Het
bestuur deelt de aanvrager bij brief binnen dertig (30) dagen na ontvangst van
het verzoek tot toelating als lid, onder opgaaf van redenen, mee of betrokkene
als lid is toegelaten of geweigerd.

5.2

5.3

Indien het bestuur een verzoek tot toelating afwijst is beroep op de
adviescommissie mogelijk. Een dergelijk beroep moet schriftelijk worden
ingediend, geadresseerd aan de vereniging, en moet door de vereniging zijn
ontvangen binnen dertig (30) dagen na de dagtekening van het afwijzende
besluit. Het beroep moet met redenen omkleed zijn.
Het lidmaatschap is hoogstpersoonlijk en is niet overdraagbaar.

Einde lidmaatschap
Artikel 6
6.1

Het lidmaatschap van gewone leden en aspirant leden eindigt:
a.
door overlijden van het lid;
b.

door schriftelijke opzegging door het lid, tegen het einde van een lopend
boekjaar;

c.

door schriftelijke opzegging door de vereniging;
deze opzegging kan te allen tijde en zonder inachtneming van een
opzeggingstermijn door het bestuur geschieden, wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten te voldoen zoals opgenomen in de statuten
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of het huishoudelijk reglement, alsook wanneer redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;—
d.

door ontzetting;
deze ontzetting kan alleen door het bestuur worden uitgesproken, wanneer
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
handelt, de vereniging op onredeljke wijze benadeelt, of zich zodanig
negatief opstelt tegenover de vereniging dat redeljkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden dat het lidmaatschap gecontinueerd
wordt.

6.2

Degene, ten aanzien van wie een besluit tot ontzegging op opzegging namens
de vereniging is genomen, wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit onder
opgave van redenen in kennis gesteld. Het betrokken lid is bevoegd binnen één
(1) maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de
adviescommissie.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een
geschorst lid heeft geen stemrecht.

Schorsing
Artikel 7
7.1

Het bestuur kan een gewoon lid of aspirant lid schorsen wegens feiten, die
aanleiding kunnen geven tot opzegging van diens lidmaatschap door de
vereniging en/of tot ontzetting uit het lidmaatschap.

7.2

Een besluit tot schorsing dient binnen twee maanden te worden gevolgd door
kennisgeving aan het geschorste lid van een besluit van het bestuur tot
opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging dan wel tot ontzetting uit
het lidmaatschap op voet van al het dienaangaande bepaalde in het vorige
artikel. Bij gebreke van het een of ander vervalt de schorsing na afloop van die
termijn. Hangende de procedure blijft het lid geschorst.

Verplichtingen
Artikel 8
8.1

De door de gewone leden en aspirant leden verschuldigde contributies en
overige bijdragen worden vastgesteld door de algemene vergadering. Tevens
kan de algemene vergadering besluiten dat bij de aanvang van het lidmaatschap
een door haar vast te stellen inschrijfgeld verschuldigd wordt.
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8.2

Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële
verplichtingen moet zijn voldaan.

8.3

Leden, van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is geëindigd of
die zijn geschorst, zijn over het jaar, waarin de aanvang, het einde of de
schorsing heeft plaatsgevonden, de contributie voor het geheel verschuldigd,
tenzij het bestuur anders besluit.

8.4

De algemene vergadering is bevoegd andere verplichtingen aan de gewone
leden en aspirant leden op te leggen.

Bestuur. Samenstelling, benoeming en ontslag.
Artikel 9
9.1

De vereniging heeft een bestuur dat bestaat uit tenminste drie (3) natuurlijke
personen waarvan tenminste één (1) persoon ook lid is van en (niet bindend)
voorgedragen wordt door de vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE,
Nederlandse Groep van Association Internationale pour la Protection de la
Propriété lntellectuelle), statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage (dan wel diens
rechtsopvolger). Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter en secretaris en
een penningmeester aanwijzen.

9.2

De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd en
ontslagen. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In een vacature
wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

9.3

Indien het door de Vereniging voorgedragen lid niet wordt benoemd door de
algemene ledenvergadering, wordt de Vereniging in de gelegenheid gesteld
binnen twee maanden een ander lid voor te dragen.

9.4

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar en zijn twee
(2) maal herkiesbaar voor een periode van drie (3) jaar. Het bestuur maakt een
rooster van aftreden. Nieuw benoemde bestuursleden treden in functie terstond
na afloop van de vergadering waarin zij zijn gekozen en nemen op het rooster
van aftreden de plaats van hun voorganger in.

9.5

Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a.

door overlijden;

b.

door schriftelijke opzegging bij de voorzitter of de secretaris van de
vereniging;

c.

door het verstrijken van de maximale ziftingstermijn;
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d.

door ontslag door de algemene vergadering;

e.

door het verlies van het vrije beheer over het vermogen.

Bestuur. Taken en bevoegdheden
Artikel 10
10.1 Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
10.2 Het

bestuur

is,

met

voorafgaande

goedkeuring

van

de

algemene

ledenvergadering, bevoegd 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 voor een schuld van een ander verbindt.
10.3 Aan bestuursleden zal geen beloning, vacatie- of presentiegeld worden toegekend.
In redelijkheid gemaakte kosten worden aan de bestuursleden vergoed.
Bestuur. Besluitvorming
Artikel 11
11.1 Besluiten kunnen door het bestuur slechts genomen worden in een vergadering,
waarin tenminste de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig
is. Alle besluiten dienen genomen te worden met volstrekte meerderheid (meer
dan de helft) van stemmen. Elke bestuurder heeft één stem.
11.2 Vergaderingen van het bestuur worden voorgezeten door de voorzitter van het
bestuur.

Bij

diens

afwezigheid

voorziet

de

vergadering

zelf

in

haar

voorzitterschap. Van het besprokene in het bestuur worden door de secretaris
notulen opgemaakt. De notulen worden in de daarop volgende vergadering
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die
vergadering ondertekend.
11.3 Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter
van de vergadering of een bestuurslid anders wenst.
11.4 Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter van de vergadering.
11.5 Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel dat het bestuur
een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van
een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het hiervoor
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen
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besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een
bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen
van de oorspronkelijke stemming.
11.6 De besluitvorming van het bestuur kan ook buiten vergadering geschieden, mits
alle in functie zijnde bestuursleden schriftelijk of langs elektronische weg hun
stem voor het betrokken voorstel hebben uitgebracht.
Vertegenwoordiging
Artikel 12
12.1 Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
12.2 De veftegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuursleden, waaronder in elk geval de voorzitter.
12.3 Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer
bestuursleden als ook aan derden om de vereniging binnen de grenzen van de
volmacht te vertegenwoordigen.
De adviescommissie
Artikel 13
13.1 De vereniging heeft een adviescommissie die bestaat uit tenminste drie (3) en
ten hoogste vijf (5) natuurlijke personen. Tot lid van de adviescommissie kunnen
worden benoemd: ervaren oud 1E-advocaten, ervaren of oud full-time docenten
of ervaren of oud 1E-rechters. De meerderheid van de adviescommissie zal
steeds bestaan uit oud 1E-advocaten.
13.2 Op de benoeming en het ontslag van de leden van de adviescommissie is het
bepaalde in artikel 9 leden 2 tot en met 4 van de statuten van overeenkomstige
toepassing.
13.3 De adviescommissie heeft tot taak om in hoogste instantie te beslissen omtrent
geschillen betreffende toelating tot het lidmaatschap en royement van het
lidmaatschap en heeft overigens de taken en bevoegdheden die haar bij of
krachtens de statuten zijn toegekend.
13.4 Op de besluitvorming door de adviescommissie is het bepaalde in artikel 11 van
de statuten van overeenkomstige toepassing.
De examencommissie
Artikel 14
14.1 De vereniging heeft een examencommissie die bestaat uit tenminste drie (3) en
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ten hoogste twintig (20) natuurlijke personen. Tot lid van de adviescommissie
kunnen worden benoemd: ervaren of oud 1E-advocaten, ervaren of oud full-time
docenten of ervaren of oud 1E-rechters.
14.2 Leden van de examencommissie worden genoemd en ontslagen door het
bestuur, na voorafgaande goedkeuring door de adviescommissie.
14.3 De examencommissie heeft tot taak het organiseren en afnemen van het
examen IE-procesadvocaat als bedoeld in artikel 4.3.
14.4 Op de besluitvorming door de examencommissie is het bepaalde in artikel 11
van de statuten van overeenkomstige toepassing.
Algemene ledenvergaderingen
Artikel 15
15.1 De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in Nederland, in de
gemeente als bij de oproeping voor die vergadering is gemeld.
15.2 Algemene ledenvergaderingen kunnen ook buiten Nederland gehouden worden,
mits alle leden daarmee instemmen.
Artikel 16
16.1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo
dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
16.2 Op

schriftelijk

verzoek

van

ten

minste

één/tiende

gedeelte

van

de

stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een

algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het
verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene
ledenvergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan
bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van
de notulen.
16.3 De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk
mededeling, of langs elektronische weg, aan de stemgerechtigden op een
termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen

onderwerpen vermeld. Indien niet voldaan is aan voorschriften omtrent
bijeenroeping van de vergadering, kunnen niettemin geldige besluiten genomen
worden indien (i) alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en (N) geen van
hen zich verzet tegen deze wijze van besluitvorming.
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Artikel 17
17.1 Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst
zijn alsmede degenen, die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. Aspirant
leden en buitengewone leden hebben toegang tenzij het bestuur anders beslist.—
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn
schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.

—

17.2 Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één (1) stem in de
algemene ledenvergadering. Aspirant leden en buitengewone leden hebben
geen stemrecht. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde
schriftelijk

volmacht

verlenen

tot

het

uitbrengen

van

zijn

stem.

Een

stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee (2) personen als gevolmachtigde
optreden.
17.3 Indien zulks bij de oproeping is vermeld, is ieder lid bevoegd om door middel van
een elektronisch communicatiemiddel aan algemene ledenvergaderingen deel te
nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits het lid
via

het

elektronisch

communicatiemiddel

kan

worden

geïdentificeerd,

rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan
deelnemen aan de beraadslaging.
17.4 Het bestuur is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van
het elektronisch communicatiemiddel. Indien het bestuur van deze bevoegdheid
gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden b de oproeping bekend
gemaakt.
17.5 Stemmingen worden in beginsel gehouden door middel van hand opsteken.
Leden die door middel van een elektronisch communicatiemiddel deelnemen
kunnen hun stem ook mondeling uitbrengen, mits is voldaan aan de vereisten
van het in lid 3 bepaalde.

De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat

stemmingen schriftelijk geschieden. In dat geval worden blanco stemmen en
ongeldige stemmen geachte niet uitgebracht te zijn.
17.6 Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van
de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel
verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan wordt beslist
door middel van loting. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen
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door niemand een volstrekte meerderheid Is verkregen, wordt herstemd tussen
de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na
tussenstemming.
17.7 De leden kunnen ook buiten vergadering beslissen.

Een besluit buiten

vergadering dient schriftelijk of langs elektronische weg te worden uitgebracht,
en is genomen indien alle leden zich vôôr het voorstel uitspreken.
Artikel 18
16.1 Algemene ledenvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het
bestuur. Bij diens afwezigheid wordt de vergadering voorgezeten door een
andere bestuurder. Is geen bestuurder aanwezig, voorziet de vergadering zelf in
haar leiding.

18.2 Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel
omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de
meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
18.3 Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden
door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene
ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de
secretaris van die vergadering ondertekend.
Artikel 19
19.1 Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
19.2 Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel
binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van
deze termun door de algemene ledenvergadering. In deze algemene
ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken
in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van
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baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene
ledenvergadering voor,
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van
redenen melding gemaakt.
19.3 Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de
algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een
accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het B.W., dan benoemt de
algemene ledenvergadering, jaarlijks, een kascommissie van ten minste twee (2)
leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De benoeming ziet op het
ten tijde van de benoeming lopende boekjaar.
19.4 Het bestuur is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek
alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en
de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te

geven.
19.5 De kascommissie onderzoekt de in lid 2 bedoelde stukken.

19.6 Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de kascommissie bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een
deskundige doen bijstaan. De kascommissie brengt aan de algemene
ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
Statutenwijziging
Artikel 20
20.1 Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de
algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
20.2 Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf (5) dagen
voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats
voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de
vergadering werd gehouden.
20.3 Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts
worden besloten met een zodanige meerderheid als gelijk is aan de volstrekte
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meerderheid (méér dan de helft) van het op dat moment totale aantal leden van
de vereniging.
20.4 De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen
verluden.
20.5 Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene
ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen (unaniem) wordt
genomen.
20.6 De bestuursleden 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 door de Kamer van
Koophandel en Fabrieken gehouden register.
Ontbinding en vereffening
Artikel 21
21,1 Het bepaalde in artikel 20 leden 1, 2, 3 en 5 van de statuten is van
overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering
tot ontbinding van de vereniging.
21.2 De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de
bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in
overeenstemming met het doel van de vereniging.
21.3 De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij bij het besluit tot ontbinding één
of meer andere vereffenaars zijn benoemd.
21.4 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 zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar
naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
21.5 De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende
baten meer aanwezig zijn.
21.6 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vereniging
gedurende zeven (7) jaar berusten onder degene die door de vereffenaars als
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zodanig is aangewezen.
Reglementen
Artikel 22
22.1 Het bestuur kan een of meer (huishoudelijke) reglementen vaststellen en
wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of
niet volledig wordt voorzien.
22,2 Een reglement mag geen bepalingen bevallen, die strijdig zijn met de wet of met
deze statuten.
22.3 Besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement zijn onderworpen aan
de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. Op deze
goedkeuring is het bepaalde in artikel 20 van de statuten van overeenkomstige
toepassing.
Slotbepalingen
Artikel 23
23.1 Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
23.2 Het eerste boekjaar van de verenging eindigt op een en december tweeduizend
zestien, om vier en twintig honderd uur.
Slotverklaring
Tenslotte verklaarden de Oprichters:
a.

de Oprichters zijn tevens de eerste leden van de vereniging

b.

voor de eerste maal worden tot bestuursleden benoemd, in de achter hun naam
vermelde functie of hoedanigheid:
(i)

de heer Willem Hoyng: voorzitter;

(ii)

mevrouw Carreen Shannon: penningmeester;

(iii)

mevrouw Thera Adam-van Straaten: secretaris;

(iv)

de heer Dirk Visser: lid;

(v)

de heer Wouter Pors: lid.

c.

het adres van de vereniging is: Zuid-Hollandplein 22, 2596 AW ‘s-Gravenhage.—
SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, in minuut verleden te ‘s-Gravenhage, op de datum in het hoofd van
deze akte vermeld.
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Alvorens over te gaan tot verljden van de akte, heb
ik, notaris, aan de verschenen
persoon mededeling gedaan van de zakelijke inho
ud van de akte en daarop een
toelichting gegeven en daarbij tevens gewezen op
de gevolgen die voor partijen uit de
inhoud van de akte voortvloeien.
De verschenen persoon heeft daarna verklaard van
de inhoud van de akte kennis te
hebben genomen na daartoe tijdig tevoren in de geleg
enheid te zijn gesteld, daarmee
in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte
geen prijs te stellen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte
door de verschenen persoon en mij,
notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening.)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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