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Vandaag, d o n d e r d a g  5  a p r i l  t w e e d u i z e n d t w a a l f , verscheen voor mij, 

Mr. Jan Barend Boeser / Thomas Willem van Grafhorst, notaris te Haarlem: 

comparant 
 

  de heer Ronald Scherft, geboren in Nieuwer-Amstel op elf oktober negentien- 

honderd drie en vijftig, 

volgens zijn verklaring hier handelend als voorzitter van de vereniging "Nederlandse 

Vereniging van Luchtvaarttechnici, gevestigd te Schiphol, Stationsplein –NO 326 (post- 

code 1117 CK)." 

statutenwijziging 
 

De comparant verklaart: 
 

·  de vereniging is opgericht bij notariële akte op vijf april tweeduizend; haar statu- 

ten zijn nadien gewijzigd bij akte op achttien mei tweeduizend vier verleden voor 

Mr. K.J. van den Dool, notaris te Delft; 

·  de vereniging is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophan- 

del en Fabrieken voor Amsterdam onder dossiernummer 34133063; 

·         de algemene leden vergadering van de vereniging heeft in haar vergadering van 
 

## veertien maart  tweeduizend twaalf besloten haar statuten te wijzigen; dit be- 

sluit blijkt uit een uittreksel van de notulen van de ledenvergadering dat aan deze 

akte zal worden gehecht; 

·  het besluit tot statutenwijziging is genomen met inachtneming van alle door de 

statuten gestelde eisen; 

·         de ledenvergadering heeft de comparant gemachtigd om voor genoemde notaris 
 

## Boeser / Van Grafhorst, of hun waarnemer of plaatsvervanger, de akte van 

statutenwijziging te ondertekenen; 

·  ter uitvoering van genoemde besluiten worden de statuten bij deze akte gewij- 

zigd; vanaf vandaag luiden zij als volgt: 

naam en zetel. 
 
 
 
 

 
2012.000111.01/lg 

*2012.000111.01* 
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1. De vereniging draagt de naam Nederlandse Vereniging van Luchtvaarttechnici 
 

en is gevestigd te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer. 
 

doel 
 

2.1. De vereniging heeft ten doel: 
 

a. het behartigen van de persoonlijke individuele en groepsbelangen van de 

leden; 

b. het bevorderen van de luchtwaardigheid en vliegveiligheid van verkeers- 

vliegtuigen door het stimuleren en uitdragen van de professionaliteit van 

haar leden en tevens het signaleren van zaken die de luchtwaardigheid 

en vliegveiligheid negatief kunnen beïnvloeden en deze zaken te melden 

bij de werkgever/onderhoudsmaatschappij; 

c. het doen toepassen van de nationale en internationale luchtvaartwetge- 

ving; 

d. het uitoefenen van haar bevoegdheid tot het aangaan en wijzigen van col- 

lectieve arbeidsovereenkomsten volgens de wet op de collectieve ar- 

beidsovereenkomsten; 

e. het naar vermogen bijstaan van leden in collectieve conflicten die voort- 

vloeien uit arbeidsonrust. 

middelen 

2.2 De vereniging tracht boven vermelde doelen te bereiken door: 
 

a. Het stimuleren en uitdragen van professionaliteit, middels het uitwisselen 

van ervaringen en nieuws tussen de leden; 

b. Het naar buiten toe brengen en verkondigen van een zo breed mogelijk 

gedragen mening over de luchtvaarttechniek, luchtwaardigheid en vlieg- 

veiligheid; 

c. Het naar vermogen beschikbaar stellen van expertise en middelen om 

onderhandelingen te voeren op het gebied van arbeidsvoorwaarden; 

d. Het naar vermogen beschikbaar stellen van expertise en middelen of 
 

wanneer nodig het inkopen van expertise zulks in de ruimste zin. 
 

leden 
 

3.1.    Leden van de vereniging kunnen zijn alle natuurlijke personen die aan de criteria 

voldoen die in het huishoudelijk reglement van de vereniging zijn vastgelegd. Het 

bestuur beslist over de toelating van leden tot de vereniging overeenkomstig de 

doelstelling van de vereniging. 

De vereniging kent gewone leden. Deze gewone leden worden onderscheiden in 
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groeperingen, en een groepering bestaat uit leden die allen werkzaam zijn (ge- 

weest) bij dezelfde luchtvaartmaatschappij. 

3.2.    Het bestuur houdt een register aan, waarin de namen, adressen en geboorteda- 

ta van alle leden zijn opgenomen. 

3.3.    Waar in de statuten wordt gesproken over leden, worden daaronder uitsluitend 

verstaan gewone leden, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt. 

3.4.    De leden zijn verplicht zich te houden aan de statuten en het door de algemene 

vergadering vastgestelde Huishoudelijk Reglement. De vereniging kan op het 

gebied van arbeidsvoorwaarden ten behoeve van haar leden rechten bedingen 

en verplichtingen aangaan. 

3.5.    De leden onderschrijven de doelstellingen van de vereniging en zijn verplicht 

zich bij rechtsgeldig genomen besluiten neer te leggen en zich daar naar te ge- 

dragen. 

uitoefening lidmaatschapsrechten 
 

4. Het lidmaatschap wordt uitgeoefend door een natuurlijk persoon. Het lidmaat- 

schap is niet overdraagbaar. 

beëindiging 
 

5.1. Het lidmaatschap eindigt: 
 

a. door overlijden van het lid; 
 

b. door opzegging door het lid; 
 

c. door opzegging namens de vereniging. Opzegging kan geschieden wan- 

neer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij 

de statuten gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de ver- 

eniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 

d. door ontzetting. Dit kan alleen worden opgelegd wanneer een lid in strijd 

met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of 

de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De vereniging deelt het be- 

sluit tot ontzetting binnen twee weken na het nemen van dat besluit mee 

aan het lid; 

5.2.    Opzegging namens de vereniging alsmede ontzetting van het lidmaatschap ge- 

schiedt door het bestuur. 

5.3.    Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts 

schriftelijk geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie 

maanden. Het lidmaatschap kan met onmiddellijke ingang worden beëindigd 
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indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren. 

5.4.    Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap 

eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen 

was opgezegd. 

5.5.    Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen 

een maand, nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn ver- 

plichtingen zijn verzwaard, bekend geworden is of is medegedeeld; het besluit is 

alsdan op hem niet van toepassing. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met on- 

middellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is mede- 

gedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. 

5.6.    Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging en van 

een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een 

maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de 

algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het be- 

sluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn 

en hangende het beroep is het lid geschorst. 

5.7.    Bij beëindiging van het lidmaatschap is het lid gedurende de vastgestelde op- 

zegtermijn zijn bijdrage voor het geheel verschuldigd. 

5.8.    Bij beëindiging van het lidmaatschap houd de vereniging zich het recht voor uit- 

staande vorderingen ten gevolge van het lidmaatschap bij het lid op te eisen. 

financiële bijdragen 
 

6.1.    De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, welke door de 

algemene vergadering zal worden vastgesteld. De algemene vergadering kan 

bepalen dat (bepaalde categorieën van) leden verschillende bijdragen betalen. 

6.2.    De algemene vergadering kan bepalen dat leden bij hun toelating inschrijfgeld 

verschuldigd zijn. 

6.3. De algemene vergadering kan bijzondere heffingen aan de leden opleggen. 
 

6.4.    Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing 

van financiële verplichtingen te verlenen. 

bestuur 
 

7.1.    Het bestuur bestaat uit een onbepaald aantal van ten minste drie natuurlijke per- 

sonen, die door de algemene vergadering worden benoemd uit diegenen die de 

lidmaatschapsrechten uitoefenen. Voorts kan de algemene vergadering een 
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derde, niet zijnde lid van de vereniging, tot bestuurslid benoemen indien deze 

derde uitermate veel kennis heeft op het gebied van de luchtvaarttechniek of op 

andere wijze een waardevolle bijdrage aan de vereniging kan leveren. 

7.2.    Elk bestuurslid kan te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergade- 

ring, mits het besluit genomen is met een meerderheid van ten minste 

twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

7.3.    Ieder bestuurslid kan te allen tijde worden geschorst door een besluit van de 

overige leden van het bestuur gezamenlijk. Een schorsing, die niet binnen drie 

maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop 

van die termijn. 

7.4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door: 
 

a. het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging, van het betrokken 

bestuurslid; 

b.       bedanken. 
 

bestuursvergaderingen 
 

8.1.    Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penning- 

meester aan. Het bestuur kan voor ieder van hen een vervanger aanwijzen. De 

functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn. 

8.2.    Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee bestuursleden dit no- 

dig acht(en). 

8.3.    Van het verhandelde in elke bestuursvergadering wordt door de secretaris ten 

minste een besluitenlijst opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris 

wordt vastgesteld en ondertekend. 

bestuurstaken 
 

9.1.    Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het 

besturen van de vereniging. 

9.2.    Indien het aantal bestuursleden beneden het in het betreffende artikel vermelde 

minimumaantal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo 

spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waar in de open 

plaats(en) wordt voorzien. 

9.3.    Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen 

van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden 

benoemd. 

9.4. Het bestuur is met inachtneming van het in lid 5 bepaalde, bevoegd te besluiten 
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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 zekerheid 

voor een schuld van een ander verbindt. 

9.5.    Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten 

tot het aangaan van overeenkomsten: 

a.       als bedoeld in lid 4; 
 

b. tot het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen 

en geven van registergoederen en het beëindigen van zodanige overeen- 

komsten; 

c.       waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend; 
 

d. tot het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen 

van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan 

de vereniging verleend bankkrediet; 

e.       tot het aangaan van dadingen; 
 

f. tot het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale 

procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire 

maatregelen en die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden; 

g. het handelen in afwijking van de door de algemene vergadering goedge- 

keurde begroting. 

9.6 Op het ontbreken van goedkeuring voor de besluiten genoemd onder a. tot en 

met  g. kan door of namens de vereniging  tegenover derden een beroep wor- 

den gedaan. 

9.7.    Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene vergadering van de desbe- 

treffende groepering voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het 

aangaan of wijzigen van collectieve arbeidsovereenkomsten en/of regelingen en 

overeenkomsten welke onderwerpen bevatten die in een collectieve arbeids- 

overeenkomst thuishoren en afspraken en/of voornemens die direct invloed 

kunnen hebben op de leden van die groepering; het bepaalde in lid 6 van dit ar- 

tikel is van overeenkomstige toepassing. 

9.8.    Ter besluitvorming voor het aangaan of wijzigen van een collectieve arbeids- 

overeenkomst of   andere arbeidsvoorwaardelijke regelingen die direct invloed 

hebben op de arbeidsvoorwaardelijke positie van de leden van een groepering, 

zal het bestuur voor de leden van die groepering een vergadering uitschrijven. 
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9.9.    Het bestuur kan indien het zulks nodig acht processen of procedures met be- 

trekking tot het vliegtuigonderhoud die naar de mening van het bestuur de 

luchtwaardigheid en de vliegveiligheid aantasten en zaken die betrekking heb- 

ben op de veiligheid/belangen van werknemers, aanhangig maken bij de betref- 

fende autoriteiten en andere noodzakelijke organen, nadat het bestuur zich er 

van heeft vergewist dat het volgen van de daartoe bedoelde procedures binnen 

de onderneming niet heeft geleid tot adequate maatregelen om vermeende te- 

kortkomingen op te heffen en terugkoppeling van informatie hierbij is uitgeble- 

ven. 

vertegenwoordiging 
 

10. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door twee be- 

stuursleden tezamen, behoudens het bepaalde in artikel 17 lid 3. 

jaarverslag 
 

11.1.  Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 
 

11.2.  Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 

kunnen worden gekend. 

11.3.  Het bestuur brengt op een algemene vergadering te houden binnen zes maan- 

den na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn 

door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging 

van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording 

over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn 

kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorde- 

ren. 

11.4.  Tenzij de controle over de jaarstukken is opgedragen aan een deskundige als 

bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (de Registeraccountant 

of de Accountant Administratieconsulent), benoemt de algemene vergadering 

jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen 

deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en 

verantwoording van het bestuur en stelt indien zij daartoe goede gronden heeft 

een voordracht op voor de algemene vergadering ter dechargering van het be- 

stuur. 

11.5.  Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoud- 

kundige kennis, dan kan de commissie zich door een externe deskundige doen 
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bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste in- 

lichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en 

inzage van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereni- 

ging te geven. 

11.6.  Goedkeuring van de jaarstukken door de algemene vergadering strekt tot de- 

charge van het bestuur voor het gedurende het betreffende verenigingsjaar ge- 

voerde beleid. 

11.7.  Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, zeven jaren 

lang te bewaren. 

vergaderingen 
 

12.1.  Er zijn vergaderingen van de gewone leden (algemene vergaderingen), en er 

zijn vergaderingen van de groeperingen uitsluitend voor de leden van die groe- 

peringen. 

12.2.  Aan de algemene vergadering van de gewone leden komen in de vereniging alle 

bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur of een 

ander orgaan zijn opgedragen. 

12.3.  Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een al- 

gemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering 

komen onder meer aan de orde: 

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in het artikel 

betreffende het jaarverslag met een toelichting en het verslag van aldaar 

gemelde deskundige dan wel dat van de aldaar gemelde commissie; 

b. indien geen deskundige als vorenbedoeld is benoemd, de benoeming van 

de onder a. genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar; 

c. voorziening in eventuele vacatures; 
 

d. afwijkingen van het beleidsplan met begroting voor het lopende boekjaar; 

e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping 

voor de vergadering. 

12.4.  Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit 

wenselijk oordeelt, doch in elk geval eenmaal op een zodanig tijdstip dat over de 

begroting voor het volgende boekjaar kan worden beslist. 

12.5.  Vergaderingen van de leden van de groeperingen worden gehouden wanneer 

en hoe vaak het bestuur dat nodig acht. Deze vergaderingen worden in ieder 

geval  gehouden  wanneer  ontwikkelingen  in  arbeidsvoorwaardelijk  overleg 
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aanleiding geven tot besluitvorming of wanneer er aanleiding is tot informatie- 

verstrekking aan de leden 

12.6.  Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste zoveel leden als be- 

voegd zijn tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen verplicht 

tot het bijeenroepen van een algemene vergadering of een vergadering van een 

groepering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het ver- 

zoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers 

zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het in deze 

statuten bepaalde of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereni- 

ging gevestigd is veel gelezen dagblad. 

toegang en stemrecht 
 

13.1.  Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en bestuursleden van 

de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuurs- 

leden. In afwijking van het vorenstaande hebben geschorste leden toegang tot 

de algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en 

zijn zij bevoegd daarover het woord te voeren. 

13.2.  Over toelating van andere personen dan de in lid 1 bedoelden beslist de alge- 

mene vergadering. 

13.3.  Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. 
 

13.4.  Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uit- 

brengen. Een lid kan als gemachtigde niet meer dan twee stemmen uitbrengen. 

13.5.  Toegang tot speciale vergaderingen hebben leden die direct belang hebben bij 

het op de agenda vermelde thema of thema’s. Dit ter beoordeling van het be- 

stuur. 

13.6.  Bij besluitvorming ten aanzien van arbeidsvoorwaardelijke vraagstukken kan, 

met in achtneming van lid 4 en 5, alleen een lid stemmen dat een direct belang 

heeft bij het ter besluitvorming voorgelegde vraagstuk. 

voorzitterschap en notulen 
 

14.1.  De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn 

plaatsvervanger. 

Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere 

bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op de- 

ze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin 

zelf. 
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14.2.  Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander 

door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die in deze of 

de volgende vergadering worden vastgesteld en alsdan door de voorzitter en de 

secretaris worden getekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een no- 

tarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De notulen of het 

proces-verbaal worden ter beschikking van de leden gesteld. 

besluitvorming door de algemene vergadering 
 

15.1.  Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter 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. 

15.2.  Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld 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 aanwe- 

zige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van 

de oorspronkelijke stemming. 

15.3.  Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van 

de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitge- 

brachte stemmen. 

15.4.  Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden beschouwd als te 

zijn van onwaarde en worden bij het bepalen van een meerderheid niet meege- 

teld. 

15.5.  Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft 

verkregen, vindt een herstemming plaats tussen de twee personen, die de 

meeste stemmen op zich hebben verenigd. Ingeval twee of meer personen bij 

een stemming eenzelfde aantal stemmen hebben verkregen beslist het lot. 

15.6.  Bij staking van stemmen over andere zaken dan bedoeld in lid 5 is het voorstel 

verworpen. 

15.7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke 

stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden zulks vóór de stem- 

ming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten brief- 

jes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoof- 

delijke stemming verlangt. 
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15.8.  Voor het afkondigen van maatregelen, voortkomende uit tegengestelde stand- 

punten tussen de vereniging en werkgever, die de werkzaamheden van de le- 

den beperken dan wel onmogelijk maken, is de voorafgaande goedkeuring van 

de betreffende leden vereist. Een daartoe speciaal bijeen te roepen ledenverga- 

dering vereist een vertegenwoordiging van ten minste de helft van het aantal ge- 

registreerde leden. De voorafgaande goedkeuring van de betreffende leden 

wordt verleend middels een stemming, bij volstrekte meerderheid van de uitge- 

brachte stemmen. 

bijeenroeping van de algemene vergadering 
 

16.1.  De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De op- 

roeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het leden- 

register. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen. 

16.2.  Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd 

het bepaalde omtrent statutenwijziging of ontbinding. 

statutenwijziging en ontbinding 
 

17.1.  Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging door 

de algemene vergadering kan slechts worden genomen met een meerderheid 

van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een daartoe speciaal bijeenge- 

roepen algemene vergadering waarin ten minste drie/vierde van het aantal leden 

aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de desbetreffende vergadering wegens 

het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden geen rechtsgeldig besluit kan 

nemen, zal over hetzelfde onderwerp rechtsgeldig kunnen worden besloten in 

een volgende vergadering ongeacht het daar aanwezige of vertegenwoordigde 

aantal leden, mits die vergadering wordt gehouden niet eerder dan twee doch 

binnen zes weken na de vergadering waarin niet kon worden besloten en mits 

besluitvorming plaatsvindt met de voor dat besluit vereiste meerderheid van 

stemmen. 

17.2.  Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voor- 

stel tot statutenwijziging of ontbinding hebben gedaan, moeten ten minste vijf 

dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedra- 

gen 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. 

17.3.  Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte 
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is opgemaakt. Tot de ondertekening van die akte is ieder bestuurslid zelfstandig 

bevoegd. 

vereffening 
 

18.1.  Na het besluit tot ontbinding van de vereniging is het bestuur met de vereffening 

belast. 

18.2.  Een batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit 

tot ontbinding lid waren, ieder voor een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding 

kan ook een andere bestemming aan het eventueel batig saldo worden gege- 

ven. 

18.3.  Leden zijn nimmer aansprakelijk voor een eventueel nadelig saldo. 
 

huishoudelijk reglement 
 

19.1.  De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels stellen 

omtrent het bedrag der contributies en entreegelden en de werkzaamheden van 

in te stellen commissies. 

19.2.  Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de al- 

gemene vergadering, al of niet op voorstel van het bestuur. 

19.3.  Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken 

van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de 

afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan. 

slot van de akte 
 

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 
 

Deze akte is verleden in Haarlem op de datum die in het begin van deze akte is 

vermeld. 

Nadat ik de inhoud van deze akte met de verschenen persoon heb besproken en heb 

toegelicht en hem heb gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte 

voortvloeien, heeft hij verklaard tijdig van de inhoud en strekking van deze akte te 

hebben kennisgenomen zodat volledige voorlezing achterwege kan blijven. Daarna is 

deze akte na gedeeltelijke voorlezing door de verschenen persoon en mij 

ondertekend. 


