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StatuteI
Ref:8002.2480 WB/YC

Heden, een en dertig oktober negentienhonderd zeven en
negentig, verschenen voor mij, Mr Luutzen Frederik Tamminga, notaris te Rotterdam:----------------------------1.

de heer Hendrik van der Giessen, directeur, wonende te
3342 DB Hendrik-Ido-Ambacht, Het Jaagpad 9, geboren te
Hendrik-Ido-Ambacht op drie en twintig december negentienhonderd vijf en veertig, gehuwd, houder van paspoort, nummer N21250192;------------------------------

2.

de heer Drs Robert Arnold Banning, beleidsmedewerker,
wonende te 2546 CT 's-Gravenhage, Jaarsveldstraat 156,
geboren te Sneek op twintig januari negentienhonderd
negen en zestig, gehuwd, houder van rijbewijs, nummer
3026211412.-------------------------------------------

De comparanten verklaarden een vereniging op te richten
met de navolgende---------------------------------------------------------------STATUTEN -------------------------------------------- NAAM EN ZETEL ------------------------------------------- Artikel 1 ----------------------De vereniging draagt de naam: Vereniging van Importeurs
van Visproducten.---------------------------------------Zij is gevestigd te Rijswijk.-----------------------------------------------------DOEL ------------------------------------------------Artikel 2 ----------------------3.

De vereniging heeft ten doel de bevordering van de
belangen van de importeurs van vis en visproducten in
het algemeen en van de leden van de vereniging in het
bijzonder.--------------------------------------------

2.

De vereniging tracht dit doelondermeer te bereiken
door:------------------------------------------------a.

het bevorderen van overleg en samenwerking tussen
de leden onderling;--------------------------------

b.

het verzamelen van gegevens en bestuderen van
vraagstukken, welke voor de importeurs van vis en
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c.

visproducten van belang zijn;---------------------het ter kennis brengen en het bepleiten van de belangen van het importbedrijf in vis en visproducter
bij de nationale overheden; bij de Europese Gemeenschap en overige instanties en organisaties, zowel
in Nederland als daarbuiten;-----------------------

d.

samenwerking en overleg met andere verenigingen en
organisaties in Nederland en daarbuiten; ----------

e.

het geven van voorlichting aan de leden;-----------

f.

het behartigen van belangen van importeurs van vis
en visproducten en het uitbrengen van adviezen
daar, waar zulks gewenst is;-----------------------

g.

benoeming, respectievelijk voordracht ter benoeming
van personen in daarvoor in aanmerking komende
besturen en colleges;------------------------------

h.

alle haar ten dienste staande andere wettige middelen, die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.----------------------------------

------------------------- LEDEN
----------------------- Artikel 3 ----------------------1. De leden van de vereniging kunnen slechts zijn natuurlijke personen, vennootschappen of rechtspersonen die
in Nederland gevestigd zijn en het bedrijf van importeur of agent in vis en visproducten of daarmee verbandhoudende bedrijven uitoefenen. -----------------2.

Indien een importbedrijf in vis en visproducten wordt
uitgeoefend door verscheidene natuurlijke en/of
rechtspersonen, handelend in een niet-rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsvorm, zoals een
maatschap, een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap zal die samenwerkingsvorm als lid
worden aangemerkt, its de personen, die deel der
samenwerkingsvorm - hierna te noemen: "combinatie" -
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uitmaken, één hunner of een derde aanwijzen om krachtens schriftelijke volmacht hen allen tegenover de
vereniging in alle opzichten te vertegenwoordigen, hun
rechten uit te oefenen en hen te verbinden tot alhetgeen het als lid der vereniging aanmerken der combinatie voor hen meebrengt. Ofschoon de combinatie als
geheel als één lid wordt aangemerkt, zullen in de
boeken van de vereniging alle leden van de combinatie
- voor wat betreft een commanditaire vennootschap
alleen de beherende vennoten - zomede de gevolmachtigde, bedoeld in dit lid, alszodanig - ook indien hij
reeds deel van de combinatie uitmaakt - onder vermelding van de naam der combinatie, zo de combinatie een
naam heeft, worden ingeschreven. Indien de gevolmachtigde alszodanig defungeert, zullen de leden der
combinatie, op staf fe van opschorting van hun rechten,
zo spoedig mogelijk een andere gevolmachtigde aanwijzen.-------------------------------------------------3.

Het bestuur houdt een register waarin de namen en
adressen van alle leden zijn opgenomen.---------------

4.

Ieder lid is verplicht aan de vereniging zijn adres en
iedere wijziging daarin schriftelijk mede te delen;
dit adres blijft tegenover de vereniging gelden zolang
het lid niet schriftelijk aan de vereniging een ander
adres heeft opgegeven.-------------------------------Alle gevolgen van het niet mededelen van zijn adres en
wijzigingen daarin zijn voor rekening en risico van
het lid.----------------------------------------------

5.

het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden

verkregen.-----------------------------------------------------------------BEGUNSTIGERS
_____________________________________________________________
_
-----------------------Artikel 4 -----------------------

5.
4.
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Begunstigers kunnen zijn natuurlijke personen en al of
niet rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties, die
al dan niet in Nederland zijn gevestigd en verwant zijn
aan of zich nauw verbonden voelen met het bedrijf van
importeur of agent van vis en visproducten en die zich
bereid verklaard hebben de vereniging financiëel te
steunen met een door de algemene vergadering vast te
stellen minimumbijdrage.------------------------------------------------------- TOELATING --------------------------------------------- Artikel 5
1.

Om als lid te worden aangenomen, moet men zich schriftelijk melden bij het bestuur van de vereniging.
Degene, die zich als lid aanmeldt, ontvangt een exemplaar van de statuten en van de reglementen van de
vereniging.-------------------------------------------

2.

De toelating tot het lidmaatschap geschiedt bij besluit van de algemene ledenvergadering. Bij toelating
wordt het lid medegedeeld onder welk nummer hij als
lid is ingeschreven.----------------------------------

3.

De aanvaarding van het lidmaatschap brengt mede stipte
nakoming van de statuten, reglementen en genomen of
nog te nemen besluiten.-------------------------------

4.

Bij niet-toelating wordt dit de aanvrager bij aangetekend schrijven medegedeeld en staat hem gedurende een
maand na verzending van bedoeld aangetekend schrijven
beroep open op de algemene vergadering. De algemene
vergadering dient op de eerstvolgende vergadering na
ontvangst van het beroepschrift een uitspraak te doen~

---------------EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP -------------------------------------Artikel 6 ----------------------1.

Het lidmaatschap eindigt:----------------------------a.

door de dood van het lid. Is een rechtspersoon lid
van de vereniging dan eindigt haar lidmaatschap
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wanneer zij ophoudt te bestaan. Is een combinatie
lid van de vereniging dan eindigt haar lidmaatschap
bij haar ontbinding;-------------------------~-----

2.

b.

door opzegging door het lid;-----------------------

c.

door opzegging door de vereniging;-----------------

d.

door ontzetting. ----------------------------------

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan -----slechts geschieden middels aangetekend schrijven tegen
het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming
van een opzeggingstermijn van drie maanden.----------Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad,
loopt het lidmaatschap door tot het einde van het
eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur
anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voorduren.--------------------------------------------------

3.

Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur bij aangetekende brief en is slechts mogelijk
wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten,
door deze statuten aan het lidmaatschap gesteld, te
voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren. Bij opzegging namens de vereniging eindigt
het lidmaatschap per de datum van vorenbedoelde aangetekende brief.----------------------------------------

4.

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden
uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het
betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met
opgave van reden (en) , in kennis stelt. De betrokkene
is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de ken-

6.
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nisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst.-------------------------5.Leden, wier lidmaatschap beëindigd is, zijn gehouden
tot nakoming van alle verplichtingen, welke uit het
gewezen lidmaatschap voortvloeien.-------------------------------RECHTEN EN PLICHTEN BEGUNSTIGERS ---------------------------------- Artikel 7 ----------------------Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen
dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn
toegekend en opgelegd.-------------------------------------------EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN ------------------------------BEGUNSTIGERS -------------------------------------------- Artikel 8----------------------1.

De rechten en verplichtingen van een begunstiger
kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden
beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over
het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft
verschuldigd.-----------------------------------------

2.

Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.------------------------------------------------

------------------JAARLIJKSE BIJDRAGEN ----------------------------------------Artikel 9 ----------------------1.

De leden en de begunstigers zijn gehouden tot het
betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de
algemene vergadering zal worden vastgesteld.---------Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die
een verschillende bijdrage betalen.-------------------

2.

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele
of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot
het betalen van een bijdrage te verlenen.-------------

------------------------ BESTUUR----------------------------------------------Artikel 10 -----------------------

7.
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10.
9.

1.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste
drie personen, waaronder de voorzitter, vice-voorzitter en een secretaris.-----------------------------

2.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een
vice-voorzitter en een secretaris.--------------------

3.

De leden van het bestuur worden door de algemene
ledenvergadering uit of buiten de leden gekozen en
benoemd voor de tijd van drie jaren. ----------------Achtereenvolgens treedt elk jaar een zodanig aantal
bestuursleden af, dat het aftreden zo gelijkmatig
mogelijk over periode van drie jaar is verdeeld. Het
rooster van aftreden wordt voor de eerste maal door
het bestuur vastgesteld. -----------------------------

4.

De periodieke aftreding van de bestuursleden vindt
plaats op het tijdstip waarop de gewone jaarlijkse
algemene ledenvergadering wordt gehouden. -----------Indien zich een tussentijdse vacature in het bestuur
voordoet, geldt het bestuur als volledig samengesteld;
evenwel wordt zo spoedig mogelijk een definitieve
voorziening getroffen. Degene, die benoemd is ter
voorziening in een tussentijdse vacature, heeft zitting voor de tijd, die zijn voorganger nog te vervullen had. ---------------------------------------------

5.

Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
Iemand die zeventig jaar of ouder is, kan niet tot
bestuurslid worden benoemd. --------------------------

6.

De algemene ledenvergadering kan bestuursleden
schorsen of ontslaan; voorstellen daartoe moeten op de
agenda van de vergadering waarin schorsing of ontslag
zal worden behandeld, zijn vermeld. Een schorsing, die
niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die
termijn. ---------------------------------------------

7.
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9.

De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun
ontslag te nemen. -----------------------------------Voorts eindigt het bestuurslidmaatschap door het
eindigen van het lidmaatschap van de vereniging. -----

10. De secretaris is verantwoordelijk voor de leiding van
het secretariaat. -----------------------------------11.Het bestuur stelt het salaris van de secretaris vast,
zomede de vergoeding van alle door hem in het belang
van de vereniging gemaakte onkosten. -------------------------------------- BESTUURSTAAK--------------------------------------------Artikel 11 ----------------------1.

Het bestuur is belast met het besturen der vereniging~

2.

Het bestuur kan een zijner leden of een derde een al
dan niet doorlopende schriftelijk volmacht geven om de
vereniging binnen de in die volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordigen. ----------------------------

3.

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid
bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren
door commissies of een directeur, die door het bestuur

8.

worden/wordt benoemd. -------------------------------4.

Het bestuur besluit met gewone meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken is het voorstel verworpen. ----------------------------------------------

-------------------VERTEGENWOORDIGING -----------------------------------------Artikel 12 ----------------------De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur,
voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Voorts
wordt de vereniging vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur ofwel door één
bestuurslid gezamenlijk handelend met de secretaris,
indien deze persoon niet uit de leden is gekozen. ------------------- ADMINISTRATIE - JAARVERSLAG ----------------------------REKENING EN VERANTWOORDING---------------
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-----------------------Artikel 13 ----------------------1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten
hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op
grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur
een jaarrekening op en legt deze voor de leden ter
inzage ten kantore van de vereniging. Binnen deze
termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter
inzage. ---------------------------------------------De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. ---------------------------------------De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene
vergadering die het bestuur uiterlijk een maand na af-

12.

loop van de termijn doet houden. --------------------2.

De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen
uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de jaarstukken over het lopende casu quo laatstverstreken
boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering
verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de
commissie zich door een deskundige doen bijstaan.-----

3.

Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door
haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen
en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging
te geven. --------------------------------------------

4.

Goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening en het jaarverslag strekt het bestuur tot
décharge. --------------------------------------------

14.
13.
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5.

Indien de goedkeuring van de jaarrekening wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering in die vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste
drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de
jaarrekening. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen zes
weken na de benoeming brengt zij aan de algemene
vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt
ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemenE
vergadering al die maatregelen welke door haar in het
belang van de vereniging nodig geacht worden. --------

------------------ALGEMENE VERGADERING ----------------------------------------Artikel 14 ----------------------1.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door
de secretaris van het bestuur, met inachtneming van
een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt
door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling of door een mededeling in het vanwege de vereniging uitgegeven orgaan. ---------------------------

2.

Behalve de in artikel 13 bedoelde jaarvergadering
zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo
dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te
behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste
een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de
algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. -----------------

3.

Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is
het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener algemene
vergadering op een termijn van niet langer dan vier
weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen
veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvan-

16.
15.
17.
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gen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers
zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze
waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept. ----------------------------------------------------------------TOEGANG EN STEMRECHT ----------------------------------------Artikel 15----------------------1.

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden
van de vereniging, de bestuursleden die geen lid van
de vereniging zijn en alle begunstigers. Geen toegang
hebben geschorste leden met dien verstande dat een
geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin
het besluit tot schorsing wordt behandeld, en bevoegd
is daarover het woord te voeren. ---------------------

2.

Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is
heeft één stern. Het bestuurslid dat geen lid van de
vereniging is, heeft een raadgevende stem. De algemene
vergadering kan besluiten dat aan bepaalde leden meer
dan één stern wordt toegekend.------------------------Ieder lid is bevoegd zijn stern te doen uitbrengen door
een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Een lid
kan ter vergadering ten hoogste twee andere leden
vertegenwoordigen. De volmachten dienen voldoende
duidelijk omschreven te zijn, zulks ter beoordeling
van de voorzitter van de betreffende vergadering. ----

3.

Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn
deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht
als een besluit van de algemene vergadering. Een
dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend
in het notulenboek, terwijl er melding van wordt
gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering7

4.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen
schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij accla-

19.
18.
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matie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van
de voorzitter. --------------------------------------5.

Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist
bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen,
voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking
van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.Bij stemming over personen is hij gekozen, die de
volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op
zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid
heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden
tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen,
die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij
die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig
uitgebrachte stemmen; niet in aanmerking komen blanco
en met de naam van het stemmend lid ondertekende ----stemmen.----------------------------------------------

6.

Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken
oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend.---Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit
oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een
nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. ------------------

---------------- VOORZITTERSCHAP-NOTULEN --------------------------------------Artikel 16 ----------------------1.

De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen.
Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der
andere bestuursleden de vergaderingen leiden. --------

2.

Van het ter algemene vergadering verhandelde worden
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door de secretaris of door een door de voorzitter
aangewezen lid der vereniging notulen gehouden. -----------------------------DIRECTEUR----------------------------------------------Artikel 17----------------------1.

Het bestuur kan een of meerdere directeuren benoemen
en deze belasten met de dagelijkse gang van zaken van
de vereniging. --------------------------------------Een secretaris die buiten de leden is gekozen, kan de
titel van directeur worden verleend.

2.

Het bestuur stelt het salaris van de directeur vast,
zomede de vergoeding van alle door hem in het belang
van de vereniging gemaakte onkosten. -----------------

3.

Indien een directeur is benoemd kan deze door het
bestuur met inachtneming van de daartoe strekkende
wettelijke bepalingen worden ontslagen. --------------

4.

De directeur heeft in bestuurs- en ledenvergaderingen
een adviserende stern.

------------------------REGLEMENT---------------------------------------------- Artikel 18----------------------1.

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen hetwelk zij te allen tijde kan wijzigen.--------------------------------------------------

2.

Het reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die
afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen
van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking
door de wet of de statuten wordt toegestaan.----------

------------------------BOEKJAAR ----------------------------------------------Artikel 19 ----------------------Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. ------------------------------ STATUTENWIJZIGING -----------------------------------------Artikel 20 ----------------------1.

Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na
een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd

21.
20.
23.
22.
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opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van
de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor
oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste
veertien dagen bedragen.-----------------------------2.

Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging
hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de
dag der vergadering een afschrift van dat voorstel,
waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is
(zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor
de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag,
waarop de vergadering werd gehouden. -----------------

3.

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden
besloten door een algemene vergadering met een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. ---------------------------------

4.

Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot
statutenwijziging worden besloten op een volgende, ten
minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de
eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van
twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.------

-----------------------Artikel 21 ----------------------1.

De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat
daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder der
bestuurders is bevoegd om de akte van statutenwijziging te verlijden. -----------------------------------

2.

De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift
van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te
leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en----Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar
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woonplaats (zetel) heeft. --------------------------------------------------ArtikeI22 ---------------------Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot
wijziging van één of meer andere bepalingen beperkt, kan
slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke
beperking. ----------------------------------------------------------------------BOETEN -----------------------------------------------Artikel 23----------------------1.

De algemene ledenvergadering kan wegens overtreding
van de bepalingen van deze statuten, van enig reglement of van besluiten van de algemene ledenvergadering
aan de leden boeten opleggen. De algemene ledenvergadering stelt bij reglement de overtredingen waarop een
boete is gesteld, alsmede het maximum van de boete
vast. ------------------------------------------------

2.

De hoogte van de boete wordt per overtreding, met
inachtneming van het in het vorige lid bedoelde maximum, door de algemene ledenvergadering vastgesteld. --

3.

Alle boeten worden, indien nodig, ook in rechte geïnd
in naam van de vereniging en komen haar ten goede.

4.

Indien het lid, dat beboet is, bezwaar maakt tegen de
oplegging of tegen de hoogte van de boete, kan het
zich op de uitspraak van scheidsmannen beroepen.
Artikel 24 is alsdan van toepassing. -----------------

-----------------------GESCHILLEN ---------------------------------------------Artikel 24
1.

De leden zijn verplicht onderlinge geschillen of
geschillen tussen een lid of leden en de vereniging
door middel van arbitrage op te lossen. --------------

2.

Elk der partijen in het geschil benoemt daartoe een
arbiter en de beide aldus benoemde arbiters benoemen
tezamen een derde arbiter, die als voorzitter van de
arbitragecommissie zal fungeren. ---------------------

24.
25.

•
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3.

De arbiters mogen geen lid van de vereniging zijn.

4.

De procesregels worden door de arbitragecommissie
vastgesteld en aan elk der partijen in het geschil
medegedeeld. -----------------------------------------

5.De commissie besluit als goede mannen naar redelijkheid en billijkheid en deelt haar uitspraak schriftelijk aan elk der partijen mede. ------------------------------------------ONTBINDING ---------------------------------------------Artikel 25
1.

Behoudens het bepaalde in artikel 2:19 Burgerlijk
Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit
daartoe van de algemene vergadering genomen met ten
minste twee derden van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. --------

2.

Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot
ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste
acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste,
te houden vergadering, met een meerderheid van twee
derden van het aantal uitgebrachte stemmen.-----------

3.

Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit
artikel bedoelde vergaderingen worden medegedeeld dat
ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging
te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige
vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.-

4.

Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien
geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur. -----------------------------

5.

Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor
door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen. ------------------------------------------

•
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6.

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 en reglementen voor zover mogelijk van
kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". --------------------

7.Na afloop van de vereffening blijven de boeken en
bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende tien
jaar berusten onder de jongste vereffenaar. ------------------------------SLOTVERKLARING --------------------In afwijking van het bepaalde in deze statuten:---------a.

worden voor de eerste maal benoemd tot leden van het
bestuur:---------------------------------------------1.

de comparant sub 1;--------------------------------

2.

de heer Martin Brugman, directeur, wonende te 2264
CT Leidschendam, Mauritslaan 7, geboren te 'sGravenhage op vier mei negentienhonderd twee en
zestig, ongehuwd, houder van paspoort, nummer
058018Z;-------------------------------------------

3.de comparant sub 2;-------------------------------van wie de sub I, 2 en 3 genoemden de functies van
respecievelijk voorzitter, vice-voorzitter en secretaris zullen bekleden;---------------------------------b.

loopt het eerste verenigingsjaar vanaf de dag van oprichting tot en met de eerstvolgende één en dertigste
december.---------------------------------------------

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.---------------WAARVAN AKTE------------------------------------------------------------------------------------------- In minuuE
verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze
akte vermeld.-------------------------------------------26.

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van

28.
27.
30.
29.

!NAUTA
DUTILH

•
- 18 -

deze akte aan de comparanten is opgegeven, hebben zij
eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben
kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen
prijs te stellen.---------------------------------------Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, ondertekend door de comparanten en mij, notaris.------------------------------------- H. van der Giessen------------------------------------- R.A. Banning------------------------------------------- L.F. Tamminga--------------------UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

