VAN DOORNE N.V.
MAP/AM/60018067

STATUTENWIJZIGING REVALIDATIE NEDERLAND

Op zesentwintig juli tweeduizend eenentwintig verschijnt voor mij, mr. Maarten Alexander
Christiaan Appels, toegevoegd notaris en als zodanig bevoegd om akten te passeren in het
protocol van mr. Arnout Christiaan Stroeve, notaris te Amsterdam: ---------------------------mevrouw mr. Tessa Pieksma, geboren te Apeldoorn op vijfentwintig juli negentienhonderd
vijfennegentig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam. ---------------De versehenen persoon verklaart dat: ------------------------------------------------------------de algemene ledenvergadering van Revalidatie Nederland, een vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te
Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Karners van
Koophandel onder nummer 40477880 {de "Vereniging"), op twee juli tweeduizend
eenentwintig heeft besloten (i) de statuten van de Vereniging te wijzigen en (ii) de
versehenen persoon te machtigen deze akte te doen verlijden, hetgeen blijkt uit de
notulen van de algemene ledenvergadering, die aan deze akte worden gehecht als
Bijlage; --------------------------------------------------------------------------------------

de statuten van de Vereniging zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging, verleden
op negentien juli tweeduizend twaalf voor mr. E.H. Vorst, notaris te Utrecht. -----------Ter uitvoering van de (juridische) handelingen vermeid in het besluit tot statutenwijziging
verklaart de versehenen persoon, handelend als vermeid, de statuten van de Vereniging bij
deze te wijzigen als volgt: -------------------------------------------------------------------------NMM ----------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1 --------------------------------------------------------------------------------------------De vereniging is genaamd: Revalidatie Nederland. ---------------------------------------------ZETEL EN DUUR ---------------------------------------------------------------------------------Artikel 2 --------------------------------------------------------------------------------------------1.
De vereniging is gevestigd te Utrecht. ----------------------------------------------------2.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. ---------------------------------------

DOEL----------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 3 --------------------------------------------------------------------------------------------1.
De vereniging heeft ten doel de belangen van haar leden te behartigen in de ruimste
zin des woords. ----------------------------------------------------------------------------2.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: -----------------------------a.

te fungeren als platform voor informatie en overleg ten behoeve van haar leden
naar de overheid en alle daarvoor in aanmerking komende instanties;

b.

----------

het uitwisselen van informatie, het bieden van ondersteuning en advies aan
haar leden en het uitvoeren van gemeenschappelijke landelijke projecten;
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-----

c.

het ontwikkelen van een gemeenschappelijk beleid voor haar !eden; ------------

d.

het representeren van de leden naar de landelijk gremia. ------------------------

LEDEN --------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 4 --------------------------------------------------------------------------------------------1.
De vereniging kent gewone leden en buitengewone leden. Waar in deze statuten en in
de reglementen van de vereniging wordt gesproken over leden zonder verdere
aanduiding, worden daaronder zowel de gewone leden als de buitengewone leden
verstaan en waar in deze statuten en in de reglementen van de vereniging wordt
gesproken over lidmaatschap zonder verdere aanduiding, wordt daaronder zowel het
lidmaatschap van de gewone leden als de buitengewone leden verstaan, alles voor
zover deze statuten en de reglementen van de vereniging geen nader onderscheid
maken of het tegendeel uit het zinsverband blijkt. ---------------------------------------2.

Gewone leden en buitengewone leden onderschrijven de doelstelling van de
vereniging. ----------------------------------------------------------------------------------

3.

Gewone leden en buitengewone leden worden geacht kennis en expertise te delen
binnen de veren iging. -----------------------------------------------------------------------

4.

Gewone leden zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersonen: ------------a.

die een toelating hebben als instelling voor medisch-specialistische zorg als
bedoeld in de Wet Toelating Zorginstellingen, ofwel bij inwerkingtreding bij de
Wet Toetreding Zorgaanbieders een WTZa-vergunning als instelling voor
medisch specialistische zorg, of een daarvoor in de plaats gekomen wettelijke
regeling, en de daaruit voortvloeiende wettelijke verplichtingen nakomen; ------

b.

die medisch-specialistische revalidatiezorg verlenen; -----------------------------

c.

die de Governancode Zorg 2017 en de van tijd tot tijd geldende opvolgende
Q0Ve[na/CeCOde [OeDaSSen, --------------------------------------------------------

d.

die beschikken over een kwaliteitscertificaat of accreditatie of een
QelKWaafdiçe erkennin],' -----------------------------------------------------------

e.

die de praktijkvoering van de medisch specialist laten toetsen aan de hand van
de kwaliteitsvisitatie van de betreffende wetenschappelijke vereniging; en ------

f.

die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en/of de
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). ----------------

5.

Buitengewone leden zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersonen die
niet voldoen aan de vereisten voor het gewone lidmaatschap. --------------------------

6.

Nieuwe gewone en buitengewone leden worden voorgedragen door het bestuur. Over
toelating als gewoon lid of buitengewoon lid besluit de ledenvergadering. Een zodanig
besluit kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde
Van de ul[eDrahte Stemmen.-------------------------------------------------------------

7.

De ledenvergadering kan in bijzondere gevallen besluiten ontheffing te verlenen aan
de gestelde vereisten voor het gewone lidmaatschap. Een zodanig besluit kan slechts
worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de
uitgebrachte stem men. ---------------------------------------------------------------------

8.

Het bestuur houdt een register bij, waarin de gegevens van alle gewone leden en
buitengewone [eden Zij OD]en0men. -----------------------------------------------------
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EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP -------------------------------------------------------------Artikel 5 --------------------------------------------------------------------------------------------1.
Het lidmaatschap eindigt: -----------------------------------------------------------------a.

wanneer een lid ophoudt te bestaan; -----------------------------------------------

b.

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

c.

door opzegging door de vereniging; deze kan geschieden wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij of krachtens de
statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging
niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren; -------------------------------------

d.

door ontzetting van het lid; deze 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. ----------------------------------

2.

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

3.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een
opzegtermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden
beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren. --------------------------------------------

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.

Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand
nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere
f@[[S f[h

6.

T [ [[JS]e, ---------------------------------------------------------------------

Een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen voor
het geval zijn geldelijke rechten en verplichtingen worden gewijzigd. -------------------

7.

Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. -----------------------------

8.

Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat
een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs
van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren 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
ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met
opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende
het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat het geschorste lid het recht
heeft zieh in de ledenvergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt
peh9/de[], [e Veran[WOO[den.

9.

-------------------------------------------------------------

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. ------------------------------------------

JAARLIJ KSE BIJ DRAGEN -----------------------------------------------------------------------Artikel 6 --------------------------------------------------------------------------------------------1.
De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de
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ledenvergadering wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in eategorieën worden
ingedeeld die een versehillende bijdrage betalen met dien verstande dat er een
minimale ondergrens is. Een en ander wordt nader uitgewerkt in het huishoudelijk
reglement. ----------------------------------------------------------------------------------2.

In bijzondere gevallen is de ledenvergadering bevoegd aan individuele leden of aan
groepen leden gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de verplichting tot het betalen
van een bijdrage te verlenen. --------------------------------------------------------------

BESTUUR -----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 7 --------------------------------------------------------------------------------------------1.
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen, die door de ledenvergadering worden
benoemd. Met uitzondering van de voorzitter gesehiedt de benoeming uit de Jeden
van de raden van bestuur van de gewone Jeden, of uit personen die door een van de
raden van bestuur van de gewone Jeden sehriftelijk gemandateerd zijn. Dit mandaat
moet zieh uitstrekken voor de duur van het bestuurslidmaatschap. Bij de benoeming
wordt rekening gehouden met een representatieve samenstelling naar regionale
spreiding en diversiteit van de gewone leden. De voorzitter wordt in functie benoemd
en Ordt bui[en de [eden Den0emd.
2.

-------------------------------------------------------

De benoemingen van de voorzitter en de overige bestuursleden geschieden op
voordracht van het bestuur en/of op voordraeht van de leden van de vereniging. Een
voordraeht door de leden dient door ten minste drie leden te zijn Opgemaakt.

3.
4.

---------

Het bestuur wijst uit zijn midden een viee-voorzitter en een penningmeester aan. ----Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Het rooster van aftreden wordt op een
geëigende wijze aan de leden van de vereniging bekend gemaakt. ---------------------

5.

Het bestuur komt ten minste viermaal per jaar in vergadering bijeen. -------------------

6.

Het bestuur kan zieh bij de uitoefening van zijn taak terzijde doen staan door een of
meer adviseurs, al of niet verenigd in een eommissie. -----------------------------------

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, PERIODIEK AFTREDEN, SCHORSING

--------------

Artikel 8 --------------------------------------------------------------------------------------------1.
Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde
door de ledenvergadering worden ontslagen of gesehorst. Een sehorsing die niet
binnen drie maanden vervolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het
verloop van die term ij n. --------------------------------------------------------------------2.

De voorzitter wordt benoemd voor een periode van drie jaar; hij is terstond
herkiesbaar mits de herverkiezing plaats heeft met een meerderheid van ten minste
drie Vierden van de ul(gebrachte Stemmen.

3.

-----------------------------------------------

Elk ander bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door
het bestuur op te maken rooster van aftreding. Het aftredende bestuurslid is terstond
/Qr @9nm7aa] [erk[@SD9qf. -----------------------------------------------------------------

4.

Het bestuurslidmaatsehap eindigt voorts door: ------------------------------------------a.

bedanken, verstrijken van de zittingsduur of overlijden van het bestuurslid; -----

b.

verlies van de hoedanigheid van bestuurslid of gemandateerde van een
gewoon lid; ---------------------------------------------------------------------------

e.

verlies van het gewone lidmaatsehap van de vereniging door het gewone lid
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waarvan het

betreffende bestuurslid

bij zijn benoeming bestuurslid of

gemandateerde was. ---------------------------------------------------------------BESTU URSTAAK, VERTEG ENWOO RD IG I NG ------------------------------------------------Artikel 9 --------------------------------------------------------------------------------------------1.
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen
van de vereniging. -------------------------------------------------------------------------2.

De voorzitter en bij diens

belet of ontstentenis de vice-voorzitter leidt de

bestuursvergaderingen. Bij belet of ontstentenis van beiden voorziet de vergadering
zelf in haar leid i ng. -------------------------------------------------------------------------3.

Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een ledenvergadering te beleggen,
waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde Kom.

4.

----------

Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenvergadering, bevoegd tot het
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zieh
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zieh voor een derde sterk maakt of
zieh tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken
van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. -------------

5.

lngeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders zijn de overblijvende

--

bestuurders of is de enige overblijvende bestuurder met het bestuur van de vereniging
belast. lngeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder is
de persoon die de ledenvergadering daartoe heeft aangewezen tijdelijk met het
bestuur -------------------------------------------------------------------------------------van de vereniging belast. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie
verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens
schorsing, ----------------------------------------------------------------------------------vermissing of {langdurige) ziekte, als gevolg waarvan de bestuurder redelijkerwijs niet
in staat geacht kan worden zijn functie te vervullen. -------------------------------------6.

Het bestuur streeft naar besluitvorming bij acclamatie. Mocht er desondanks toch een
stemming plaatsvinden dan hebben de bestuursleden gelijk stemrecht en komt een
besluit tot stand bij volstrekte meerderheid van stemmen. Mochten de stemmen
staken dan wordt het onderwerp opnieuw geagendeerd voor een volgende
bestuursvergadering. Als ook daar de stemmen staken is de ledenvergadering
bevoegd om ten aanzien van het betreffende onderwerp te besluiten ------------------

7.

Een bestuurder neemt niet dee! aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij

---

daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het
belang --------------------------------------------------------------------------------------van de vereniging en de met haar verbanden organisatie. Wanneer hierdoor geen
besluit --------------------------------------------------------------------------------------door het bestuur kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de ----------ledenvergaderi ng. -------------------------------------------------------------------------8.

Onverminderd het in lid 4 bepaalde, wordt de vereniging vertegenwoordigd:
a.

-----------

hetzij door het bestuur; --------------------------------------------------------------
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b.

hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden. -------------------------

JAARREKENING, REKEN ING EN VERANTWOORDING

-------------------------------------

Artikel 10 ------------------------------------------------------------------------------------------1.
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december. ---------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 zodanig wijze een administratie te voeren en de daartoe
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te
bewaren, datte allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3.

----

Het bestuur brengt op een ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenvergadering,
zijn bestuursverslag uit en doet, van baten en lasten met een toelichting, rekening en
verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur vergezeld van
een rechtsgeldige aCCOuntantsverklaring.

4.

-------------------------------------------------

Het bestuur is verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers als
bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaar lang te bewaren. De op een gegevensdrager
aangebrachte gegevens, uitgezonderd het op papier gestelde bestuursverslag, de
balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden
overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige
weergave der gegevens en deze gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn
en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. ------------------------------

L_EDEN\/ERG\DER[NG

---------------------------------------------------------------------------

Artikel 11 ------------------------------------------------------------------------------------------1.
Aan de ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door
de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. ---------------------------------2.

De ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping
geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld
in artikel 4 lid 8. Indien het lid hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een
langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het
adres dat door hem voor dit doel aan de vereniging is bekend gemaakt. Het bestuur
stelt de agenda met de te behandelen onderwerpen en de vergaderstukken voor de
ledenvergadering vast. De oproeping met de agenda en de vergaderstukken worden
ten minste uiterlijk zeven dagen voor de vergadering aan de leden beschikbaar
gesteld. In spoedeisende gevallen kan hiervan worden afgeweken, onverminderd het
D€Daq[Se [n Qr[Ike] ]
----------------------------------------------------------------------

3.

Jaarlijks

worden

ten

minste

twee

ledenvergaderingen

gehouden.

Andere

ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4.

-

Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste twee stemrecht hebbende
leden verplicht tot het bijeenroepen van een ledenvergadering op een termijn van niet
langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door
oproeping overeenkomstig de wijze waarop het bestuur de ledenvergadering
bijeenroept. ----------------------------------------------------------------------------------
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5.

De voorzitter en bij diens belet of ontstentenis de vice-voorzitter leidt de
ledenvergaderingen. Bij belet of ontstentenis van beiden voorziet de vergadering zelf
in haar leiding. ------------------------------------------------------------------------------

TOEGANG,

VERTEGENWOORDIGING

VAN

LEDEN,

STEMRECHT

EN

BESLU ITVORM ING ------------------------------------------------------------------------------Artikel 12 ------------------------------------------------------------------------------------------1.
Alle leden hebben toegang tot de ledenvergadering. ------------------------------------2.

De leden worden in de ledenvergadering vertegenwoordigd door één of meer leden
van de raad van bestuur van de leden en/of door één of meer personen die door de
raad van bestuur van de leden schriftelijk gemandateerd zijn. ---------------------------

3.

Gewone leden hebben stemrecht. Geschorste gewone leden hebben geen stemrecht.
Buitengewone eden hebben geen stemrecht.

4.

--------------------------------------------

Het aantal door een gewoon lid uit te brengen stemmen wordt bepaald aan de hand
van de aan revalidatiezorg gerelateerde omzet. Nadere uitwerking wordt geregeld in
he[ [uShoudelIK Te]lemen[.

5.

---------------------------------------------------------------

Een gewoon lid kan zijn stem(men) door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander
lid laten uitbrengen. -------------------------------------------------------------------------

6.

Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten genomen
met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Over personen wordt
schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd. Bij staking van stemmen wordt het
VOOrStel each[ te Zl]n Ve[WO[Den. ---------------------------------------------------------

7.

---minste de helft van het aantal gewone leden zieh daartegen verzet. Nadere regels --Het bestuur kan besluiten dat een ledenvergadering virtueel plaatsvindt, tenzij ten

met betrekking tot een virtuele vergadering dienen reglementair te worden vastgelegd.
De ledenvergadering kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden

---

schriftelijk, daaronder begrepen langs elektronische weg, hebben verklaard zieh met
het ------------------------------------------------------------------------------------------des betreffende voorstel te kunnen verenigen. Besluiten, op geldige wijze genomen -buiten de vergadering, zullen in de eerstkomende vergadering in de notulen van die

-

Ver]aderIn] WOrden ODQenOmen. ---------------------------------------------------------H ET BUREAU -------------------------------------------------------------------------------------Artikel 13 ------------------------------------------------------------------------------------------Het bestuur houdt een bureau in stand. Het bureau is onder verantwoordelijkheid van het
bestuur belast met de voorbereiding, begeleiding en uitvoering van de werkzaamheden van
de vereniging. Zo nodig kunnen bij reglement de taken en bevoegdheden van het bureau
T9def \Of}en /3S[0es[el].

------------------------------------------------------------------------

GELD MID DELEN ---------------------------------------------------------------------------------Artikel 14 ------------------------------------------------------------------------------------------De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: ------------------------------------------------a.

de bijdragen als bedoeld in artikel 6; ------------------------------------------------------

b.

alle andere verkrijglngen en baten.

ST\TJTFN//J]]G[NG

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 15 -------------------------------------------------------------------------------------------
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1.

In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht anders dan
door een besluit van een ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn
van oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven dagen, de
dag van de vergadering niet meegerekend. -----------------------------------------------

2.

Zij, die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten gelijktijdig met de oproeping 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 de afloop van de dag,
waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hierboven
bedoeld aan alle leden toegezonden. -----------------------------------------------------

3.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derde van de uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derde van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Is niet twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd,
dan wordt na de vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden
binnen zes weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de
vorige aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derde
van de uitgebrachte stemmen. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is oak op deze
tweede vergadering van toepassing. In de oproep tot deze tweede vergadering zal
worden vermeid dat in de eerste vergadering geen besluit kan worden genomen
omdat aan de quorum-eis niet werd voldaan. ---------------------------------------------

4.

De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte

------ONTBINDING -------------------------------------------------------------------------------------is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 16 ------------------------------------------------------------------------------------------1.
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is
van overeenkomstige toepassing. lngeval van ontbinding geschiedt de vereffening
door de bestuurders van de vereniging, tenzij de ledenvergadering anders beslist.
2.

---

Bij het besluit tot ontbinding bepaalt de ledenvergadering de bestemming die aan het
batig saldo wordt gegeven. -----------------------------------------------------------------

HU ISHOU DELIJ K REGLEMENT ----------------------------------------------------------------Artikel 17 ------------------------------------------------------------------------------------------1.
De ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen, waarin
onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt
2.

voorzien. -----------------------------------------------------------------------------------Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de
wet of met deze statuten. ------------------------------------------------------------------

Slot akte. ------------------------------------------------------------------------------------------De versehenen persoon is mij, notaris, bekend. --------------------------------------------------Deze akte wordt verleden te Amsterdam, op de datum in de aanhef van deze akte vermeld.

---

Nadat de zakelijke inhoud van de akte aan de versehenen persoon is medegedeeld en daarop
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een toeliehting is gegeven, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben
genomen en met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. ------------------------------Onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing
voorsehrijft, wordt deze akte door de versehenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -------w.g. de versehenen persoon en de notaris.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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