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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
NEDERLANDSE JURISTEN-VERENIGING

Op dertien juni tweeduizendtweeëntwintig verschijnt voor mij mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers,
kandidaat-notaris, waarnemer van Professor mr. Martin van Olffen, notaris in Amsterdam.
mr. Tijmen Jacobus Cornelis Klein Bronsvoort, kandidaat-notaris, die werkzaam is op het kantoor
van De Brauw Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestigd in Amsterdam, aan de Claude
Debussylaan 80, 1082 MD Amsterdam, geboren in De Bilt op eenentwintig mei -----
negentienhonderdvijfentachtig, als schriftelijk gevolmachtigde van de vereniging: Nederlandse
Juristen-Vereniging, statutair gevestigd in de gemeente 's-Gravenhage, met adres
Montessorilaan 10, 6525 HR Nijmegen en handelsregisternummer 40532035.
De comparant verklaart dat op tien juni tweeduizendtweeëntwintig de ledenvergadering van
voormelde vereniging - in overeenstemming met artikel 20 van de statuten van de vereniging 
heeft besloten de statuten van de vereniging te wijzigen.
Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten van de vereniging zodanig te
wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt--------------

SI pIl] 'T El;
[]34[T] l]7[,_

Artikel 1. --------------------------------
1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Juristen-Vereniging. De verkorte naam van

de vereniging luidt: NJV. De vereniging is opgericht op acht september achttienhonderd
zeventig.------------------------------

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage.--------------
Doel en middelen.----------------------------
Artikel 2. --------------------------------
1. De vereniging heeft ten doel aan juristen de gelegenheid te geven onderling te ---

beraadslagen over onderwerpen van wetgeving en van geldend recht, zulks teneinde het 
ontstaan van een gemeenschappelijke rechtsovertuiging over de meest wenselijke
ontwikkeling van de wetgeving en van het geldende recht te bevorderen.-------

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken: -----------------
door het houden van vergaderingen van haar leden;-----------
door het doen uitgeven - als "Handelingen der Nederlandse Juristen-Vereniging"
van de beraadslagingen en van de preadviezen waardoor de beraadslagingen zijn -
J{fl]]

door het bevorderen van onderzoek op het gebied van wetgeving en geldend recht;
door alle andere middelen die tot het doel bevorderlijk zijn, waaronder het beheren 
van liquide middelen via banktegoeden of beleggingen.

3. De vereniging kan voorts verenigingen en andere organisaties met een soortgelijk doel
steunen door het verlenen van een financiële bijdrage, of anderszins.

4. De vereniging beoogt niet het maken van winst.----------------
Leden.---------------------------------
Artikel 3. --------------------------------
1. De vereniging kent leden en ereleden. -------------------
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2. Leden kunnen worden allen die de titel van doctor, doctorandus, meester in de rechten of 
bachelor in de rechten hebben verkregen aan een faculteit der rechtsgeleerdheid van een
Nederlandse universiteit of aan een Nederlandse hogeschool.----------

3. Ereleden zijn zij die zich voor de vereniging en/of haar doelstelling bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt en als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd.-----

4. Waar in deze statuten of krachtens deze statuten vastgestelde reglementen wordt
gesproken over leden en lidmaatschap, zijn daaronder begrepen de ereleden en hun
lidmaatschap, tenzij anders is bepaald. -------------------

5. Het lidmaatschap is persoonlijk. Het lidmaatschap kan derhalve niet worden overgedragen
of door erfopvolging worden verkregen.------------------

Ledenregister. -----------------------------
Artikel 4. --------------------------------
1. Het bestuur houdt een ledenregister waarin de namen en adressen van alle leden zijn

opgenomen.----------------------------
2. leder lid is verplicht aan het bestuur zijn adres alsmede de wijzigingen daarin schriftelijk op

te geven. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel
opneming in het ledenregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle
kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs
elektronische weg toegezonden te krijgen. -----------------

3. Het bestuur legt het ledenregister op het adres van de vereniging ter inzage van de leden.
leder lid kan aldaar de gegevens hem betreffende inzien.-----------

Aanmelding en toelating.-------------------------
Artikel 5. --------------------------------
1. Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk bij het bestuur.-------------
2. Het bestuur neemt binnen drie maanden na ontvangst van de aanmelding als bedoeld in lid

1 een besluit over de toelating tot het lidmaatschap. Het bestuur kan besluiten als lid toe te
laten een ieder die, hoewel hij niet aan de in artikel 3 lid 2 genoemde vereisten voldoet,
niettemin naar het oordeel van het bestuur op grond van zijn opleiding, werkzaamheden of
voormalige werkzaamheden, op één lijn is te stellen met personen als bedoeld in artikel 3 -
lid 2. -------------------------------

3. Van het besluit van het bestuur omtrent toelating tot het lidmaatschap wordt de betrokkene
zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis gesteld. Van een besluit tot niet-toelating wordt
tevens opgave van redenen gedaan. -------------------

4. Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
Geldmiddelen en jaarlijkse contributie.--------------------
Artikel 6. --------------------------------
1. De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen door: -----------

a. de jaarlijkse contributie, als bedoeld in lid 2; --------------
b. opbrengsten uit de bezittingen; -------------------
c. schenkingen, legaten, erfstellingen en toevallige baten.----------

2. De leden, met uitzondering van ereleden, zijn een jaarlijkse contributie verschuldigd. De
hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van
[Pp [,[[][
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3. Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de
verplichting tot betaling van een jaarlijkse contributie te verlenen.--------

Schorsing van een lid.--------------------------
Artikel 7. --------------------------------
1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen.-----------------
2. Schorsing van een lid geschiedt schriftelijk met opgave van redenen. --------
3. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot opzegging

van of ontzetting uit het lidmaatschap, eindigt door het verloop van die termijn.
4. Een geschorst lid kan gedurende de termijn van schorsing geen van zijn -----

lidmaatschapsrechten uitoefenen; zijn uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen
[]en7f/%/Kgf[ bes[aan0,

Einde van het lidmaatschap.------------------------
Artikel 8. --------------------------------
1. Het lidmaatschap eindigt: ------------------------

a. door het overlijden van het lid;-------------------
b. door opzegging door het lid;--------------------
c. door opzegging door de vereniging;------------------
d. door ontzetting.-------------------------

2. Opzegging door het lid kan slechts schriftelijk aan het bestuur geschieden met ---
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Het lidmaatschap kan
echter onmiddellijk door het lid worden opgezegd:---------------
a. indien redelijkerwijs niet van het lid kan worden gevergd het lidmaatschap te laten

JD{)l[{]][l

b. binnen een maand nadat het lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de
vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing;--------

c. binnen een maand nadat aan het lid een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of 
zijn verplichtingen zijn verzwaard, bekend is geworden of is medegedeeld, doch niet
wanneer er sprake is van een wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.

3. Opzegging door de vereniging kan slechts schriftelijk, met opgave van redenen, door het
[@S[]If Q%Sh]%%n'
a. wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
b. wanneer redelijkerwijs niet van de vereniging kan worden gevergd het lidmaatschap

[e [q{en /f[]Jfenl.
De opzegging kan slechts geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van
ten minste vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk door de vereniging
worden opgezegd indien redelijkerwijs niet van de vereniging kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren. ---------------------

4. Ontzetting geschiedt door het bestuur. Ontzetting kan alleen geschieden wanneer een lid
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het betrokken lid wordt zo spoedig mogelijk
schriftelijk in kennis gesteld van het besluit, met opgave van redenen. --------

5. Tegen een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op de grond dat
in redelijkheid niet van de vereniging kan worden gevergd dat zij het lidmaatschap laat
voortduren, evenals tegen een besluit tot ontzetting, staat de betrokkene binnen één --
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maand na ontvangst van de kennisgeving beroep open op de algemene vergadering. Het 

beroep dient met redenen omkleed te zijn en schriftelijk te geschieden aan het bestuur. Het
beroep zal behandeld worden op de eerstvolgende algemene vergadering. Gedurende de
beroepstermijn en gedurende de periode dat het beroep aanhangig is, is het lid geschorst;
op deze schorsing is het bepaalde in artikel 7 lid 3 niet van toepassing. Het geschorste lid
heeft echter het recht zich in de algemene vergadering waarin het beroep wordt ---
behandeld, te verdedigen.-------------------------

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse ----
contributie voor het gehele jaar verschuldigd.----------------

Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren. ----------------
Artikel 9. --------------------------------
1. De vereniging heeft een bestuur, bestaande uit ten minste acht leden en een secretaris, -

die tevens de functie van penningmeester vervult. Het bestuur bepaalt het aantal leden.
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.--------------

2. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering uit de leden, met --
inachtneming van het bepaalde in lid 3. -------------------

3. Het bestuur, alsmede ten minste tien (10) leden van de vereniging gezamenlijk, heeft
respectievelijk hebben het recht een niet-bindende voordracht op te maken voor de
benoeming van iedere bestuurder. Deze voordracht bevat de naam van één persoon.
Indien een vacature ontstaat, stelt het bestuur de vervulling daarvan in de eerstvolgende
algemene vergadering aan de orde. De naam van de door het bestuur voorgedragen
kandidaat wordt vermeld in de oproeping voor de algemene vergadering waarin in de
vacature zal worden voorzien. In de oproeping voor de algemene vergadering wordt tevens
melding gemaakt van het voordrachtsrecht van de gezamenlijke leden als bedoeld in de
eerste volzin van dit artikellid. Een door de leden opgemaakte voordracht kan bij het
bestuur worden ingediend tot uiterlijk zeven (7) dagen voor de algemene vergadering. Het
bestuur zal een tijdig door de leden opgemaakte voordracht onverwijld publiceren op de
website van de vereniging.------------------------

4. De algemene vergadering kan besluiten een tussentijdse vacature onvervuld te laten tot
het tijdstip waarop volgens het rooster degene wiens plaats vacant geworden is, zou -
[T]Pe[f] q[[fem.

5. Bestuurders worden benoemd voor een periode die eindigt uiterlijk bij het sluiten van de
vierde jaarvergadering na de algemene vergadering waarin zij zijn benoemd. In
buitengewone omstandigheden kan de benoemingstermijn van bestuurders bij een besluit
van de algemene vergadering worden verlengd met ten hoogste twee jaar. De ----
benoemingstermijn van de betreffende bestuurder eindigt in dat geval uiterlijk bij het sluiten
van de vijfde of zesde jaarvergadering na de algemene vergadering waarin hij is benoemd.
Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden, dat
zodanig is opgesteld dat daardoor de continuïteit van het bestuur zoveel mogelijk is -
gewaarborgd. Een volgens het rooster aftredende bestuurder kan niet dadelijk worden
herbenoemd. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster
van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. ------

6. In afwijking van het bepaalde in lid 5, is de secretaris bij zijn aftreden dadelijk herkiesbaar.
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7. Een bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of
ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.----------------

8. Een besluit tot schorsing dan wel ontslag als in lid 7 bedoeld, kan slechts worden genomen
met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.---------------------------------

9. Een bestuurder defungeert voorts: ---------------------
a, }Of Zl} Q/er[{jen'
b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om

toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn

/e[TQ}en \/ef[[%S['
d. door zijn vrijwillige (tussentijdse) aftreden;----------------
e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
f. door het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging. ---------

10. Van belet is sprake als een lid van het bestuur zijn of haar functie tijdelijk niet kan vervullen
vanwege schorsing, ziekte of onbereikbaarheid. Van ontstentenis is sprake als een lid van
het bestuur niet langer in functie is, bijvoorbeeld als gevolg van overlijden of het ---
beschikbaar stellen van de functie.---------------------

11. In geval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk
bij de overblijvende bestuurders. In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of
de enig bestuurder, berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door de algemene
Vergadering aan [e W]Zen perSOnen.

Organiserend comité en overige bestuursfuncties. -----------------
Artikel 10.--------------------------------
1. De vereniging kent een of meer organiserend comités. Een organiserend comité is belast 

met de organisatie van de vergadering die plaatsvindt direct na afloop van de jaarlijkse
algemene vergadering. Een organiserend comité kan een reglement voor het organiserend
,(f][ \/aqS[[e]en.

2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. Bij verhindering of
ontstentenis van de secretaris wijst het bestuur een van zijn leden aan om hem te
vervangen.

3. Het bestuur kan aan de secretaris tot bijstand in zijn administratie, een adjunct-secretaris 
toevoegen en voor deze een honorarium vaststellen. De adjunct-secretaris moet lid zijn
van de vereniging. De toevoeging geschiedt niet voor langer dan het tijdvak waarvoor de
secretaris zelf benoemd is, tenzij het bestuur anders besluit. De adjunct-secretaris maakt
0een dee] uit an het bes[UUR.

Bestuur: taak en bevoegdheden, commissies. ------------------
Artikel 11.--------------------------------
1. Behoudens de beperkingen volgens de wet en de statuten is het bestuur belast met het

bes[uren Van de Veren][].
2. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van het bestuur zich naar het belang van de

vereniging en de met haar verbonden organisatie.----------------
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3. Het bestuur is met een meerderheid van ten minste twee derden van het totaal aantal
bestuurders 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
en a[ef \y%rt[f][.

4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak
door anderen te doen uitvoeren. Het kan daartoe onder meer commissies instellen. Een
commissie kan een commissiereglement voor een Commissie vaststellen.

[3es[Uur; DeS][[[Vorm[].
kl]k] '[
1. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden door de secretaris of

door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen
opgesteld. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering
en worden ten blijke daarvan door de voorzitter van de vergadering en de secretaris of hun
vervangers ondertekend. De notulen liggen op het adres van de vereniging ter inzage van
alle andere bestuurders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel
van deze stukken verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

2. Bij reglement van orde, als bedoeld in artikel 22 lid 3 van deze statuten, kunnen nadere
regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden
gegeven.

Bes[Uur; Ver[egerWOOTdlQl].
kl]ks '{
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. AIie bestuurders gezamenlijk, alsmede één van de bestuursleden tezamen met de

secretaris of de adjunct-secretaris, zijn bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen. De
bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen
/ef[eQef)\Q[}]Qen.

3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer bestuurders,
alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te ----
[@f[ede/f[Qe[.

Boekjaar en rekening en verantwoording.
Artikel 14.--------------------------------

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles

betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze
werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat daaruit
te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.--

3. Het bestuur brengt op de jaarvergadering als bedoeld in artikel 15 zijn bestuursverslag uit 
over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans
en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering
voor. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening
van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
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Na verloop van de termijn waarbinnen de rekening en verantwoording dient te worden -
afgelegd kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze
verplichtingen nakomen.-------------------------

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die
geen deel van het bestuur uitmaken. De commissie onderzoekt de stukken als bedoeld in 
de tweede volzin van lid 3 en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar
bevindingen uit.----------------------------

5. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en
de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging
beschikbaar te stellen.--------------------------

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering WOrden
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere Commissie.

7. Het bestuur is verplicht de in lid 2 en lid 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. -------------

Algemene vergadering: bevoegdheden en bijeenroeping. --------------
Artikel 15.--------------------------------
1. Aan de algemene vergadering komen binnen de vereniging alle bevoegdheden toe die niet

door de wet of de statuten aan andere organen van de vereniging zijn opgedragen.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, in beginsel in juni, behoudens

verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de algemene vergadering
op grond van bijzondere omstandigheden, wordt een algemene vergadering, hierna te -
noemen: "jaarvergadering", gehouden. ------------------
De agenda van de jaarvergadering vermeldt onder meer de volgende punten:-----
a. het bestuursverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 lid 3 met

het verslag van de in artikel 14 lid 4 bedoelde commissie; ----------
b. de verlening van decharge aan de bestuurders voor de in het bestuursverslag en de

rekening en verantwoording vermelde handelingen;
c. de benoeming van de in artikel 14 lid 4 genoemde commissie voor het volgende

boekjaar; ----------------------------
d. voorziening in eventuele vacatures;------------------
e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de

vergadering.---------------------------
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk

oordeelt.-------------------------------
4. Voorts is het bestuur verplicht op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal

leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de
algemene vergadering, tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn
van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Aan de eis van schriftelijkheid
van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd. Indien aan
het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf
tot die bijeenroeping overgaan op de wijze als bedoeld in lid 5 of bij advertentie in ten
minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veelgelezen dagblad. De----
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verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding van de
vergadering en het opstellen van de notulen. -----------------

5. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, onverminderd het -
bepaalde in lid 4. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de ----
stemgerechtigde leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de
oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, tenzij naar het oordeel van het bestuur
dringende omstandigheden zich hiertegen verzetten. De jaarvergadering wordt gehouden 

in de gemeente of in een van de gemeenten, ter keuze van het bestuur, welke de vorige
jaarlijkse algemene vergadering daarvoor heeft aangewezen, tenzij het bestuur op grond
van bijzondere omstandigheden anders beslist. De andere algemene vergaderingen
worden gehouden in de gemeente die door het bestuur wordt aangewezen.

6. Indien een lid hiermee instemt kan hij worden opgeroepen door een langs elektronische
weg toegezonden en reproduceerbaar bericht aan het adres dat hij voor dit doel heeft
bekendgemaakt en is opgenomen in het ledenregister bedoeld in artikel 4.------

7. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het
bepaalde in de artikelen 20 en 21.---------------------

Algemene vergadering: toegang tot de vergaderingen.---------------
Lkf[a] ' [
1. Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle leden van de vereniging en de

bestuurders die buiten de leden zijn benoemd. Geen toegang tot de algemene vergadering
hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel 7 lid 4 en artikel 8 lid 5, en
geschorste bestuurders.-------------------------

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de voorzitter van de
vergadering als bedoeld in artikel 17 lid 2. ------------------

3. Daarnaast kan het bestuur, gedurende een door het bestuur te bepalen tijd, toelating tot de
ledenvergaderingen verlenen aan personen die niet voldoen aan de vereisten voor het
gewone lidmaatschap doch hetzij als preadviseur, hetzij anderszins aan de voorbereiding
van de beraadslaging over een onderwerp dat aan de orde is een bijdrage hebben
geleverd, dan wel door de aard van hun maatschappelijke betrekking geacht kunnen
worden met zodanig onderwerp vertrouwd te zijn. Deze personen hebben evenals de leden
het recht om in de vergaderingen het woord te voeren en te stemmen, behoudens in zaken
van huishoudelijke aard. Zij ontvangen voorts de Handelingen en andere publicaties van
de vereniging met betrekking tot dat onderwerp. ---------------

Algemene vergadering: leiding van de vergaderingen. ---------------
L}ff{ka] f
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of de

vicevoorzitter. Ontbreken de voorzitter en de vicevoorzitter, dan treedt een van de andere 

bestuurders, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet
in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat
ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering
aanwezige persoon.---------------------------

2. Degene die de vergadering leidt wordt aangeduid als de voorzitter van de vergadering.
Algemene vergadering: besluitvorming in vergadering.---------------
lkl]ka] ,
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1. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering kan echter
bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Besluitvorming bij acclamatie is
mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

2. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de --
algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.-------------------------------

3. leder lid van de vereniging dat niet geschorst is, is bevoegd tot het uitbrengen van één
stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.-----------

4. Een lid kan aan een ander stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht verlenen tot het --
uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan
indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Een lid kan slechts één ander lid [ef
vergadering vertegenwoordigen.----------------------

5. Bij staking van stemmen over zaken 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 van hen een volstrekte meerderheid is verkregen, dan vindt een
nieuwe stemming plaats tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen,
zo nodig na tussenstemming. -----------------------

6. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt 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. ---------------

Algemene vergadering: notulen van de vergaderingen. ---------------
kf]. p
Van het verhandelde in het huishoudelijke gedeelte van de algemene vergaderingen worden door
de secretaris of door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon notulen opgesteld. De
inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht, waaronder tevens wordt begrepen
publicatie op de website van de vereniging. -------------------
[g[[e[MHZ[ql[].

Artikel 20.--------------------------------
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een -

besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.-------------

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering
een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen,
op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag 
waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor
bedoeld, met een toelichting, aan alle leden toegezonden, langs elektronische weg indien
het lid daarmee instemt.-------------------------



DE BRAUW
BLACKSTONE

WESTBROEK 10

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte
stemmen.-------------------------------

4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is ---
opgemaakt. iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden.

5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde
statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. ----------

)ntbindin] en Vereffening.
Lkf[] '']

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het
bepaalde in artikel 20 lid 2 en artikel 20 lid 3 is van overeenkomstige toepassing.

2. Na ontbinding van de vereniging geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij door de
rechter dan wel bij het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn --
aangewezen.

3. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding alsmede van hun
optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een bestuurder worden
verlangd.-------------------------------

4. De algemene vergadering besluit omtrent de bestemming van het batig saldo, Welke
bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met de doelstelling van de vereniging
dient te zijn.------------------------------

5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van -
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze
statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan,
moeten aan de naam van de vereniging worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers
van de ontbonden vereniging gedurende zeven jaren nadat de vereniging heeft ---
opgehouden te bestaan onder berusting van de door de algemene vergadering in het
ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen
na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter
inschrijving op te geven aan het handelsregister. ----------------

}"9]e[Pf7[ef],
fl[F]]
1. Het bestuur kan een of meer reglementen, anders dan de reglementen als genoemd in

artikel 10 lid 1 en artikel 11 lid 4, vaststellen.-----------------
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat,
[,/ re[ (de S[a[(][en7,

)ye[Qan70SD00Dalin].
1. De overgangsbepaling van artikel 9 lid 5, zoals opgenomen in de akte van statutenwijziging

van negen oktober tweeduizend twintig, vervalt.----------------
2. De statuten zullen in hun geheel worden gewijzigd met ingang van de opening van de

jaarvergadering van tweeduizend zesentwintig als volgt------------
T Tl] TE l

]qqf7] en] P[]_

Artikel 1. --------------------------------
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1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Juristen-Vereniging. De verkorte naam van
de vereniging luidt: NJV. De vereniging is opgericht op acht september achttienhonderd
zeventig.-------------------------------

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage.
)te] n] [[]]Se[en1.
Artikel 2. ---------------------------------
1. De vereniging heeft ten doel aan juristen de gelegenheid te geven onderling te

beraadslagen over onderwerpen van wetgeving en van geldend recht, zulks teneinde het 
ontstaan van een gemeenschappelijke rechtsovertuiging over de meest wenselijke
ontwikkeling van de wetgeving en van het geldende recht te bevorderen.

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken: ------------------
door het houden van vergaderingen van haar leden;-----------
door het doen uitgeven - als "Handelingen der Nederlandse Juristen-Vereniging"
van de beraadslagingen en van de preadviezen waardoor de beraadslagingen zijn
J)Dl[[?]'-

door het bevorderen van onderzoek op het gebied van wetgeving en geldend recht;
door alle andere middelen die tot het doel bevorderlijk zijn, waaronder het beheren 
van liquide middelen via banktegoeden of beleggingen.

3. De vereniging kan voorts verenigingen en andere organisaties met een soortgelijk doel
steunen door het verlenen van een financiële bijdrage, of anderszins.--------

4. De vereniging beoogt niet het maken van winst.----------------
Leden.----------------------------------
Artikel 3. --------------------------------
1. De vereniging kent leden en ereleden. --------------------
2. Leden kunnen worden allen die de titel van doctor, doctorandus, meester in de rechten of

bachelor in de rechten hebben verkregen aan een faculteit der rechtsgeleerdheid van een
Nederlandse universiteit of aan een Nederlandse hogeschool. -----------

3. Ereleden zijn zij die zich voor de vereniging en/of haar doelstelling bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt en als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd.

4. Waar in deze statuten of krachtens deze statuten vastgestelde reglementen wordt --
gesproken over leden en lidmaatschap, zijn daaronder begrepen de ereleden en hun -
lidmaatschap, tenzij anders is bepaald. -------------------

5. Het lidmaatschap is persoonlijk. Het lidmaatschap kan derhalve niet worden overgedragen
of door erfopvolging worden verkregen.------------------

Ledenregister. ------------------------------
Artikel 4. ---------------------------------
1. Het dagelijks bestuur houdt een ledenregister waarin de namen en adressen van alle leden

zijn opgenomen. ----------------------------
2. leder lid is verplicht aan het dagelijks bestuur zijn adres alsmede de wijzigingen daarin

schriftelijk op te geven. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met
als doel opneming in het ledenregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in
om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering
langs elektronische weg toegezonden te krijgen.----------------
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3. Het algemeen bestuur legt het ledenregister op het adres van de vereniging ter inzage van
de leden. leder lid kan aldaar de gegevens hem betreffende inzien. -------

Aanmelding en toelating.-------------------------
Artikel 5. --------------------------------
1. Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk bij het algemeen bestuur.---------
2. Het algemeen bestuur neemt binnen drie maanden na ontvangst van de aanmelding als

bedoeld in lid 1 een besluit over de toelating tot het lidmaatschap. Het algemeen bestuur
kan besluiten als lid toe te laten een ieder die, hoewel hij niet aan de in artikel 3 lid 2 -
genoemde vereisten voldoet, niettemin naar het oordeel van het algemeen bestuur op -
grond van zijn opleiding, werkzaamheden of voormalige werkzaamheden, op één lijn is te 
stellen met personen als bedoeld in artikel 3 lid 2. ---------------

3. Van het besluit van het algemeen bestuur omtrent toelating tot het lidmaatschap wordt de 
betrokkene zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis gesteld. Van een besluit tot niet
toelating wordt tevens opgave van redenen gedaan.--------------

4. Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. ----
Geldmiddelen en jaarlijkse contributie.---------------------
Artikel 6. --------------------------------
1. De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen door: -----------

a. de jaarlijkse contributie, als bedoeld in lid 2; ---------------
b. opbrengsten uit de bezittingen; -------------------
c. schenkingen, legaten, erfstellingen en toevallige baten.

2. De leden, met uitzondering van ereleden, zijn een jaarlijkse contributie verschuldigd. De
hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van
het algemeen bestuur.-------------------------

3. Het algemeen bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
vrijstelling van de verplichting tot betaling van een jaarlijkse contributie te Verlenen.

Schorsing van een lid.--------------------------
Artikel 7. --------------------------------
1. Het algemeen bestuur is bevoegd een lid te schorsen.-------------
2. Schorsing van een lid geschiedt schriftelijk met opgave van redenen.--------
3. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot opzegging

van of ontzetting uit het lidmaatschap, eindigt door het verloop van die termijn.
4. Een geschorst lid kan gedurende de termijn van schorsing geen van zijn -----

lidmaatschapsrechten uitoefenen; zijn uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen
blijven onverkort bestaan.-----------------------

Einde van het lidmaatschap.------------------------
Artikel 8. --------------------------------
1. Het lidmaatschap eindigt: ------------------------

a. door het overlijden van het lid;--------------------
b. door opzegging door het lid;--------------------
c. door opzegging door de vereniging;------------------
d. door ontzetting.-------------------------



DE BRAUW
BLACKSTONE

WESTBROEK 13

2. Opzegging door het lid kan slechts schriftelijk aan het algemeen bestuur geschieden met
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Het lidmaatschap kan
echter onmiddellijk door het lid worden opgezegd:---------------
a. indien redelijkerwijs niet van het lid kan worden gevergd het lidmaatschap te laten -

\/Dl[[]][[]

b. binnen een maand nadat het lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de
vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing;--------

c. binnen een maand nadat aan het lid een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of 
zijn verplichtingen zijn verzwaard, bekend is geworden of is medegedeeld, doch niet
wanneer er sprake is van een wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.

3. Opzegging door de vereniging kan slechts schriftelijk, met opgave van redenen, door het
algemeen bestuUf geschieden;
a. wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
b. wanneer redelijkerwijs niet van de vereniging kan worden gevergd het lidmaatschap

[e [q[en] /Qf[HJ[el.
De opzegging kan slechts geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van
ten minste vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk door de vereniging
worden opgezegd indien redelijkerwijs niet van de vereniging kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten Voortduren.

4. Ontzetting geschiedt door het algemeen bestuur. Ontzetting kan alleen geschieden
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het betrokken lid wordt ZO

spoedig mogelijk schriftelijk in kennis gesteld van het besluit, met opgave van redenen.
5. Tegen een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op de grond dat

in redelijkheid niet van de vereniging kan worden gevergd dat zij het lidmaatschap laat
voortduren, evenals tegen een besluit tot ontzetting, staat de betrokkene binnen één -
maand na ontvangst van de kennisgeving beroep open op de algemene vergadering. Het
beroep dient met redenen omkleed te zijn en schriftelijk te geschieden aan het algemeen
bestuur. Het beroep zal behandeld worden op de eerstvolgende algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en gedurende de periode dat het beroep aanhangig is, is het
lid geschorst; op deze schorsing is het bepaalde in artikel 7 lid 3 niet van toepassing. Het 
geschorste lid heeft echter het recht zich in de algemene vergadering waarin het beroep
Wordt behandeld, te Verdedigen.

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse
contributie voor het gehele jaar verschuldigd.---------------

Ho[HUT; a[Qe[he%n1.
Artikel 9. --------------------------------
1. De vereniging heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. --------
2. Het algemeen bestuur is het bestuur in de zin van de wet. Het algemeen bestuur bestaat

uit ten minste acht leden. Het bestuur bepaalt het aantal leden. Een niet-voltallig algemeen
bestuur behoudt zijn bevoegdheden.

3. Het dagelijks bestuur bestaat uit minimaal twee leden. De voorzitter van het algemeen
bestuur is lid van het dagelijks bestuur. Een ander lid van het algemeen bestuur kan door 
het algemeen bestuur als lid van het dagelijks bestuur worden benoemd. ------
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4. Het dagelijks bestuur heeft een secretaris en een penningmeester. De functie van
secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. De secretaris en
penningmeester zijn lid van het algemeen bestuur.--------------

Algemeen bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren. ------------
Artikel 10.--------------------------------
1. De leden van het algemeen bestuur worden benoemd door de algemene vergadering uit

de leden, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 en 3. ------------
2. Het algemeen bestuur, alsmede ten minste tien (10) leden van de vereniging gezamenlijk,

heeft respectievelijk hebben het recht een niet-bindende voordracht op te maken voor de 
benoeming van ieder lid van het algemeen bestuur. Deze voordracht bevat de naam van
één persoon. Indien een vacature ontstaat, stelt het algemeen bestuur de vervulling
daarvan in de eerstvolgende algemene vergadering aan de orde. De naam van de door het
algemeen bestuur voorgedragen kandidaat wordt vermeld in de oproeping voor de --
algemene vergadering waarin in de vacature zal worden voorzien. In de oproeping voor de
algemene vergadering wordt tevens melding gemaakt van het voordrachtsrecht van de
gezamenlijke leden als bedoeld in de eerste volzin van dit artikellid. Een door de leden
opgemaakte voordracht kan bij het algemeen bestuur worden ingediend tot uiterlijk zeven -
(7) dagen voor de algemene vergadering. Het algemeen bestuur zal een tijdig door de
leden opgemaakte voordracht onverwijld publiceren op de website van de vereniging.--

3. De algemene vergadering kan besluiten een tussentijdse vacature onvervuld te laten tot
het tijdstip waarop volgens het rooster degene wiens plaats vacant geworden is, ZOU

moeten aftreden.----------------------------
4. Jaarlijks worden ten minste drie leden van het algemeen bestuur benoemd. Leden van het

algemeen bestuur worden benoemd voor een periode die eindigt uiterlijk bij het sluiten van
de vierde jaarvergadering na de algemene vergadering waarin zij zijn benoemd. In --
buitengewone omstandigheden kan de benoemingstermijn van leden van het algemeen
bestuur bij een besluit van de algemene vergadering worden verlengd met ten hoogste
twee jaar. De benoemingstermijn van het betreffende lid van het algemeen bestuur eindigt
in dat geval uiterlijk bij het sluiten van de vijfde of zesde jaarvergadering na de algemene
vergadering waarin het lid van het algemeen bestuur is benoemd. Leden van het algemeen
bestuur treden af volgens een door het algemeen bestuur op te stellen rooster van
aftreden, dat zodanig is opgesteld dat daardoor de continuïteit van het algemeen bestuur
zoveel mogelijk is gewaarborgd. Een volgens het rooster aftredend lid van het algemeen
bestuur kan niet dadelijk worden herbenoemd. Het in een tussentijdse vacature benoemde
lid van het algemeen bestuur neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in
wiens vacature hij werd benoemd.----------------------

5. De vereniging kent een of meer organiserend comités. Een organiserend comité is belast 
met de organisatie van de vergadering die plaatsvindt direct na afloop van de jaarlijkse
algemeen vergadering. Een organiserend comité kan een reglement voor het organiserend
comité vaststellen. ---------------------------

6. In afwijking van het bepaalde in lid 4, is de secretaris en penningmeester, bij zijn aftreden 
Jade[]1kK {efK[@SDaaf.
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7. Een lid van het algemeen bestuur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door
een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. ----------

8. Een besluit tot schorsing dan wel ontslag van een lid van het algemeen bestuur als in lid 7
bedoeld, kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden 
van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derden van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ------------------

9. Een lid van het algemeen bestuur defungeert voorts:--------------
a, (df Z][] Q/@f[][den,
b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om

toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn

/e[[]en \/er[[eS['
d. door zijn vrijwillige (tussentijdse) aftreden;
e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
f. door het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging. ---------

10. Van belet is sprake als een lid van het algemeen bestuur zijn of haar functie tijdelijk niet
kan vervullen vanwege schorsing, ziekte of onbereikbaarheid. Van ontstentenis is sprake
als een lid van het algemeen bestuur niet langer in functie is, bijvoorbeeld als gevolg van 
overlijden of het beschikbaar stellen van de functie.---------------

11. In geval van belet of ontstentenis van een of meer leden van het algemeen bestuur, berust
het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden van het algemeen bestuur. In geval van belet
of ontstentenis van alle leden van het algemeen bestuur of het enige lid van het algemeen
bestuur, berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door de algemene vergadering aan te
\/[lZe[] Def[em].

[)a@%][[KS Des[HUF,
Artikel 11.--------------------------------
1. Het dagelijks bestuur heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken van de vereniging

en draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van besluiten van het algemeen
bestuur.-------------------------------

2. Het algemeen bestuur benoemt tenminste twee leden van het dagelijks bestuur die ten
minste drie jaar in functie zijn. De voorzitter van de vereniging is tevens lid van het --
dagelijks bestuur. In afwijking van artikel 10 lid 4, worden deze personen als lid van het
dagelijks bestuur benoemd voor een periode van minimaal drie en maximaal zes jaar.
Laatstgenoemde termijn vangt aan op het moment van benoeming als lid van het dagelijks
bestuur. Indien naar het oordeel van het algemeen bestuur binnen de leden van het -
algemeen bestuur die drie of vier jaar in functie zijn, geen geschikte kandidaat bestaat,
kunnen de leden van het dagelijks bestuur worden gekozen uit de leden van het algemeen
bestuur die ten minste één jaar in functie zijn.

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2, kan een secretaris en/of penningmeester worden
benoemd die niet ten minste drie jaar in functie is. De secretaris en/of penningmeester
wordt/worden gekozen uit de leden van het algemeen bestuur. De secretaris en ---
penningmeester worden, in afwijking van lid 4 van artikel 10 benoemd voor een periode
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van maximaal vier jaar en kan eenmaal worden herbenoemd voor een periode van
fh]3X[[1qq] \]f [qqf,

4. Het dagelijks bestuur kan aan de secretaris tot bijstand in zijn administratie, een adjunct
secretaris toevoegen en voor deze een honorarium vaststellen. De adjunct-secretaris moet
lid zijn van de vereniging. De toevoeging geschiedt niet voor langer dan het tijdvak
waarvoor de secretaris zelf benoemd is, tenzij het dagelijks bestuur anders besluit. De
adjunct-secretaris maakt geen deel uit van het dagelijks bestuur.

Algemeen bestuur: taak en bevoegdheden, commissies.
Lkf[]{] ''h
1. Behoudens de beperkingen volgens de wet en de statuten is het algemeen bestuur belast

met het besturen van de Vereniging.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van het algemeen bestuur zich naar het

belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie. ----------
3. Het algemeen bestuur is met een meerderheid van ten minste twee derden van het totaal

aantal leden van het algemeen bestuur 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
VOO een Schuld Van een ander verbindt.

4. Het algemeen bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
van zijn taak door anderen te doen uitvoeren. Het kan daartoe onder meer commissies
instellen. Een commissie kan een commissiereglement voor een commissie vaststellen.

lJemeen bestuur' besluitvorming.
Lkf[]kl']{

1. Van het verhandelde in de vergaderingen van het algemeen bestuur worden door de
secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon 
notulen opgesteld. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende
vergadering en worden ten blijke daarvan door de voorzitter van de vergadering en de
secretaris of hun vervangers ondertekend. De notulen liggen op het adres van de --
vereniging ter inzage van alle andere leden van het algemeen bestuur. Aan ieder Van
dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze stukken verstrekt tegen ten 
[0qS[e de KS[Dfl[S.

2. Bij reglement van orde, als bedoeld in artikel 23 lid 3 van deze statuten, kunnen nadere
regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het algemeen bestuur
\f(]ef ]]@\/e[]

Algemeen bestuur; vertegenwoordiging.
fl]pa] 'ls
1. Het algemeen bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. AIie leden van het algemeen bestuur gezamenlijk, alsmede één van de leden van het

algemeen bestuur tezamen met de secretaris of de adjunct-secretaris, zijn bevoegd de
vereniging te vertegenwoordigen. De leden van het algemeen bestuur kunnen zich daarbij
door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.
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3. Het algemeen bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer leden
van het algemeen bestuur, alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van
die volmacht te vertegenwoordigen.

Boekjaar en rekening en Verantwoording.
lkf[kl 'ph
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.-----------
2. Het algemeen bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van

alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren
dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden
gekend.-------------------------------

3. Het algemeen bestuur brengt op de jaarvergadering als bedoeld in artikel 16 zijn ---
bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.
Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan
de vergadering voor. Deze stukken worden ondertekend door de leden van het algemeen 
bestuur; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder
opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn waarbinnen de rekening
en verantwoording dient te worden afgelegd kan ieder lid van de gezamenlijke leden van
het algemeen bestuur in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die
geen deel van het algemeen bestuur uitmaken. De commissie onderzoekt de stukken als
bedoeld in de tweede volzin van lid 3 en brengt aan de algemene vergadering verslag van
[9af De\///7]1fQen ][[.

5. Het algemeen bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door
haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te
tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor -
raadpleging beschikbaar te stellen.

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

7. Het algemeen bestuur is verplicht de in lid 2 en lid 3 bedoelde boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.----------

Algemene vergadering: bevoegdheden en bijeenroeping. --------------
Lkf[]} '{

1. Aan de algemene vergadering komen binnen de vereniging alle bevoegdheden toe die niet
door de wet of de statuten aan andere organen van de vereniging zijn opgedragen.

2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, in beginsel in juni, behoudens
verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de algemene vergadering
op grond van bijzondere omstandigheden, wordt een algemene vergadering, hierna te
noemen: "jaarvergadering", gehouden.
De agenda van de jaarvergadering vermeldt onder meer de volgende punten.
a. het bestuursverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 lid 3 met

het verslag van de in artikel 15 lid 4 bedoelde commissie; ----------
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b. de verlening van decharge aan de leden van het algemeen bestuur voor de in het
bestuursverslag en de rekening en verantwoording vermelde handelingen;

c. de benoeming van de in artikel 15 lid 4 genoemde commissie voor het volgende
boekjaar; ----------------------------

d. voorziening in eventuele vacatures;------------------
e. voorstellen van het algemeen bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping

VOOf de Ve[Gade[Id.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het algemeen bestuur dit

e[]Se[4K QQfSe[.

4. Voorts is het algemeen bestuur verplicht op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in
de algemene vergadering, tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een
termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Aan de eis van -
schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is ---
vastgelegd. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze als bedoeld in lid 5 -
of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is,
veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan leden van het algemeen
bestuur belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

5. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het algemeen bestuur,
onverminderd het bepaalde in lid 4. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen
van de stemgerechtigde leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn
voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, tenzij naar het oordeel van het
algemeen bestuur dringende omstandigheden zich hiertegen verzetten. De ----
jaarvergadering wordt gehouden in de gemeente of in een van de gemeenten, ter keuze
van het algemeen bestuur, welke de vorige jaarlijkse algemene vergadering daarvoor heeft
aangewezen, tenzij het algemeen bestuur op grond van bijzondere omstandigheden
anders beslist. De andere algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente die
door het algemeen bestuur wordt aangewezen.----------------

6. Indien een lid hiermee instemt kan hij worden opgeroepen door een langs elektronische
weg toegezonden en reproduceerbaar bericht aan het adres dat hij voor dit doel heeft
bekendgemaakt en is opgenomen in het ledenregister bedoeld in artikel 4.------

7. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd hef
bepaalde in de artikelen 21 en 22.

Algemene vergadering: toegang tot de vergaderingen.---------------
lkpo 'T f
1. Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle leden van de vereniging en de leden

van het algemeen bestuur die buiten de leden zijn benoemd. Geen toegang tot de --
algemene vergadering hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel 7 lid 4
en artikel 8 lid 5, en geschorste leden van het algemeen bestUUf.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de voorzitter van de
vergadering als bedoeld in artikel 18 lid 2.

3. Daarnaast kan het algemeen bestuur, gedurende een door het algemeen bestuur te -
bepalen tijd, toelating tot de ledenvergaderingen verlenen aan personen die niet voldoen
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aan de vereisten voor het gewone lidmaatschap doch hetzij als preadviseur, hetzij
anderszins aan de voorbereiding van de beraadslaging over een onderwerp dat aan de
orde is een bijdrage hebben geleverd, dan wel door de aard van hun maatschappelijke
betrekking geacht kunnen worden met zodanig onderwerp vertrouwd te zijn. Deze
personen hebben evenals de leden het recht om in de vergaderingen het woord te voeren
en te stemmen, behoudens in zaken van huishoudelijke aard. Zij ontvangen voorts de -
Handelingen en andere publicaties van de vereniging met betrekking tot dat onderwerp.

Algemene vergadering; leiding van de vergaderingen.
fkf[lp} ']--

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het algemeen bestuur of
de vicevoorzitter. Ontbreken de voorzitter en de vicevoorzitter, dan treedt een van de
andere leden van het algemeen bestuur, door het algemeen bestuur aan te wijzen, als
voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de
vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen
door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. -----------

2. Degene die de vergadering leidt, wordt aangeduid als de voorzitter van de vergadering.
Algemene vergadering; besluitvorming in vergadering.
lkf] 'p}

1. AIie stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering kan echter
bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Besluitvorming bij acclamatie is -
mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. --------

2. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.-------------------------------

3. leder lid van de vereniging dat niet geschorst is, is bevoegd tot het uitbrengen van één
stem. Blanco stemmen worden geacht niet te Zijn uitgebracht.

4. Een lid kan aan een ander stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht verlenen tot het --
uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan
indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Een lid kan slechts één ander lid ter --
Vergadering Ver[egenWOOrd[gen.

5. Bij staking van stemmen over zaken 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 van hen een volstrekte meerderheid is verkregen, dan vindt een 
nieuwe stemming plaats tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen,
ZO h0dl] na [USSenStemming.

6. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering -
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt 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.

Algemene vergadering; notulen van de vergaderingen.
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l)ff]] '}

Van het verhandelde in het huishoudelijke gedeelte van de algemene vergaderingen worden door
de secretaris of door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon notulen opgesteld. De -
inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht, waaronder tevens wordt begrepen
publicatie op de website van de vereniging. -------------------
[a[[e[][Z[ql}.
llf[]] ''[

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.-------------

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering
een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen,
op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag
waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor
bedoeld, met een toelichting, aan alle leden toegezonden, langs elektronische weg indien
het lid daarmee instemt.-------------------------

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte
stemmen.-------------------------------

4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. leder lid van het algemeen bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden.

5. De leden van het algemeen bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging
en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.----

Ontbinding en vereffening. --------------------------
kf[]9} _

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het 
bepaalde in artikel 21 lid 2 en artikel 21 lid 3 is van overeenkomstige toepassing.

2. Na ontbinding van de vereniging geschiedt de vereffening door het algemeen bestuur,
tenzij door de rechter dan wel bij het besluit tot ontbinding één of meer andere----
vereffenaafS Zl] aan0eWeZen.

3. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding alsmede van hun
optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een lid van het algemeen -
bestuur worden verlangd. ------------------------

4. De algemene vergadering besluit omtrent de bestemming van het batig saldo, welke
bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met de doelstelling van de vereniging
dient te zijn.------------------------------

5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze
statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, -
moeten aan de naam van de vereniging worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 
van de ontbonden vereniging gedurende zeven jaren nadat de vereniging heeft
opgehouden te bestaan onder berusting van de door de algemene vergadering in het
ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen
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na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres [ef
inschrijving op te geven aan het handelsregister. --------------

J[@f7]em[[.

Artikel 23.--------------------------------
1. Het algemeen bestuur kan een of meer reglementen, anders dan de reglementen als

genoemd in artikel 10 lid 5 en artikel 12 lid 4, vaststellen.------------
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat,

noch met de statuten.------------------------
)yefQanSDeDall}.
Met ingang van de opening van de jaarvergadering van tweeduizend zesentwintig, worden de
leden van het bestuur, leden van het algemeen bestuur. --------------
De overgangsbepaling, inclusief opschrift, vervalt na afloop van de jaarvergadering van ---
[WeedU[Zend ZeSen[in{[d.
Van het bestaan van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken. De volmacht is aan deze
Pk ([P,[{_

Een document waaruit blijkt van het in de aanhef van deze akte vermelde besluit wordt aan deze
qK[g @f@Pp.
Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte [S
vermeld. Ik heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft
verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte 
voorlezing. Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die moeten WOrden
voorgelezen op grond van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend
is, en ik de akte ondertekend. -----------------------
(get.): T.J.C. Klein Bronsvoort, B. Snijder-Kuipers.-----------------

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
door mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers,
kandidaat-notaris, waarnemer van
Professor mr. Martin van Olffen, notaris
in Amsterdam, op 13 juni 2022.


