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SL/FvH/60019589
Concept de dato 12 oktober 2021

VAN DOORNE N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
VREDESBEWEGING PAX CHRISTI NEDERLAND

- concept -

Heden, [] tweeduizend éénentwintig, verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris 
te Amsterdam:
[bestuurder(s) OF een medewerker van Van Doorne N.V.].
De verschenen persoon verklaart dat: 
- de algemene ledenvergadering (ledenraad) van de vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid: Vredesbeweging Pax Christi Nederland, statutair gevestigd te 
Utrecht, met adres: 3511 BS Utrecht, Sint Jacobsstraat 12, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 40407277, 
hierna te noemen: de "vereniging", op [●] tweeduizend éénentwintig met 
inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de 
vereniging volledig te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen 
deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit de notulen van de 
betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht 
(Bijlage);

- de raad van toezicht van de vereniging op [] tweeduizend éénentwintig het voormelde 
besluit tot statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit de 
notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal 
worden gehecht (Bijlage);

- op [●] tweeduizend éénentwintig is een referendum gehouden. De goedkeuring aan 
het besluit van de ledenraad tot wijziging van de statuten is verleend, van welk besluit 
blijkt uit een door de directie vastgesteld verslag waarin de uitslag van het referendum 
is vastgesteld, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (Bijlage);

- de statuten van de vereniging laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging 
op zes april tweeduizend zes, verleden voor mr. Frank Jan Oranje, destijds notaris te 
's-Gravenhage.

Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, 
handelend als vermeld, de statuten van de vereniging bij deze volledig te wijzigen en 
opnieuw vast te stellen als volgt:
STATUTEN 
HOOFDSTUK I Definities, naam, zetel, doel en structurele relaties.
Begripsbepalingen
Artikel 1 
a. bestuur: het bestuur van deze vereniging;
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b. IKV: de stichting: Stichting IKV, statutair gevestigd te gemeente Utrecht, ingeschreven 
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 
41156252 (of haar rechtsopvolger(s) onder algemene titel);

c. PAX: de stichting: Stichting Vredesbeweging Pax Nederland, statutair gevestigd te 
gemeente Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder dossiernummer: 30214009 (of haar rechtsopvolger(s) onder 
algemene titel); 

d. schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, 
waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, 
tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;

e. vereniging: deze vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vredesbeweging Pax 
Christi Nederland.

Naam en zetel
Artikel 2
1. De naam van de vereniging is: Vredesbeweging Pax Christi Nederland.
2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.
3. De vereniging is opgericht op vijf mei negentienhonderdachtenveertig.
Doel
Artikel 3
1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de vrede in de ruimste zin van het 

woord.
2. De vereniging wil zich daarbij in het bijzonder dienstbaar stellen aan de 

verwerkelijking van de vredesboodschap van het Evangelie en aan de taak van de 
christelijke kerken ten opzichte van de vrede.

3. De vereniging beoogt haar doel te bereiken door onder meer bezinning, studie, 
voorlichting, vorming en actie, door actief invloed uit te oefenen op organisaties en 
instellingen in kerk en samenleving, op de publiciteitsmedia en publieke opinie, op 
kringen van opvoeding, onderwijs en vorming, op het parlement en de regering en op 
geëigende internationale organisaties.

4. De vereniging beoogt voorts in samenwerking met IKV concrete activiteiten in binnen- 
en buitenland te realiseren, gericht op het voorkomen of beëindigen van geweld en 
het bevorderen van mensenrechten. 

Structurele relaties
Artikel 4
1. De vereniging is verbonden met en werkt nauw samen met IKV en PAX (dan wel hun 

rechtsopvolger(s) onder algemene titel). De leden van de raad van toezicht van PAX 
worden benoemd door IKV en de vereniging. Daarnaast behoeft het 
meerjarenbeleidsplan van PAX de goedkeuring van IKV en de vereniging.  

2. De vereniging incorporeert de Nederlandse afdeling van de Internationale Katholieke 
Vredesbeweging Pax Christi (hierna ook te noemend: "Pax Christi International"), en 
neemt deel aan terzake gevormde of te vormen internationale bestuurs- en 
overlegorganen.

HOOFDSTUK II Leden van de vereniging, geassocieerde leden en ledenraad.
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Toelating
Artikel 5
1. De vereniging kent gewone leden en geassocieerde leden. Alleen gewone leden 

(hierna: "leden") zijn leden in de zin van de wet. 
2. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die de 

doelstelling van de vereniging onderschrijven en steunen en als zodanig zijn 
toegelaten. 

3. Geassocieerde leden kunnen zijn collectieven (waaronder begrepen lokale 
vredesgroepen) die weliswaar niet voldoen aan de vereisten voor het gewone 
lidmaatschap, maar die de doelstelling van de vereniging onderschrijven en als 
zodanig zijn toegelaten.

4. Nadere criteria voor toelating van leden en geassocieerde leden kunnen worden 
opgenomen in het huishoudelijk reglement dat wordt vastgesteld door de ledenraad. 

5. Het bestuur beslist over de toelating van een lid of een geassocieerd lid. Wanneer het 
bestuur tot niet-toelating besluit, wordt de betrokkene (worden de betrokkenen) 
daarvan in kennis gesteld onder opgave van redenen. Bij niet toelating kan de 
ledenraad alsnog tot toelating besluiten. 

6. De vereniging houdt een register bij waarin de namen en adressen en email-adressen 
van alle leden en geassocieerde leden zijn opgenomen.

Einde van het lidmaatschap
Artikel 6
1. Het lidmaatschap van een lid eindigt:

a. door opzegging door het lid;
b. door overlijden;
c. ingeval van een lid-rechtspersoon: doordat de rechtspersoon ophoudt te 

bestaan;
d. door opzegging door de vereniging;
e. door ontzetting.

2. Opzegging door de vereniging kan geschieden:
- wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het 

lidmaatschap gesteld, te voldoen;
- wanneer een lid zijn/haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
- alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het 

lidmaatschap te laten voortduren.
3. Ontzetting kan geschieden wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of 

besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
4. Opzegging door het lid geschiedt aan het bestuur.
5. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
6. Opzegging door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden tegen 

het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn 
van vier weken. Echter het lidmaatschap kan onmiddellijk worden opgezegd indien 
redelijkerwijs niet van het lid of van de vereniging kan worden gevergd het 
lidmaatschap te laten voortduren. 
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7. Een opzegging in strijd met het in het vorige lid bepaalde, doet het lidmaatschap 
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was 
opgezegd.

8. Een lid kan zijn/haar lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een 
maand nadat hem/haar een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in 
een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing. 

9. Ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit 
in kennis stelt en met opgave van redenen. Het bestuur informeert de ledenraad 
onverwijld over het besluit tot ontzetting. Het betrokken lid is bevoegd binnen één 
maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de ledenraad. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken lid geschorst. 

10. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de 
jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

11. Op het geassocieerd lidmaatschap zijn de bepalingen sub 1 tot en met 5 en sub 9 van 
dit artikel van overeenkomstige toepassing. 

Jaarlijkse bijdrage, verkrijgingen en vermogen
Artikel 7
1. De leden zijn verplicht tot betaling van een jaarlijkse bijdrage, die door de ledenraad 

wordt vastgesteld. 
2. De ledenraad is bevoegd om gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de verplichting tot 

betaling van een jaarlijkse bijdrage te verlenen en/of tot een vervangende bijdrage (in 
natura) uit te nodigen.

3. De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door jaarlijkse bijdragen, 
schenkingen, erfstellingen, legaten, subsidies en alle andere inkomsten. 

4. Het bestuur besluit over het aanvaarden van erfstellingen en legaten. Aanvaarding 
kan slechts plaatsvinden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 

5. De geldmiddelen van de vereniging dienen ter verwezenlijking van het doel van de 
vereniging. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen 
van de vereniging beschikken als ware het zijn/haar eigen vermogen. 

6. De vereniging mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de 
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen. 
Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als een 
erflater of schenker zulks heeft bepaald.

Algemene vergadering: de ledenraad
Artikel 8
1. De algemene vergadering van de vereniging bestaat uit een door de ledenraad te 

bepalen aantal van ten minste zeven en ten hoogste elf afgevaardigden die worden 
gekozen op de wijze als bepaald in artikel 9 tot en met 11. De algemene vergadering 
wordt in deze statuten de ledenraad genoemd.

2. Aan de ledenraad komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of door deze 
statuten aan andere organen van de vereniging zijn opgedragen.

3. De ledenraad draagt zorg voor het delen van inzichten, ervaringen en het geven van 
gewogen informatie aan het bestuur, die het bestuur kan meenemen in de vorming, 
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het voorbereiden, het opstellen en het uitvoeren van het beleid van de vereniging. De 
ledenraad kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. 
Aan de Ledenraad wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over de algemene 
gang van zaken binnen de vereniging en de met haar verbonden organisatie; een en 
ander met het oog op de belangen van de vereniging, de bij de vereniging betrokken 
belanghebbenden en de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de 
vereniging.

4. Aan de ledenraad komen de bevoegdheden toe, die niet door de wet of statuten aan 
andere organen van de vereniging zijn opgedragen, waaronder: 
a. het uitbrengen van advies aan het bestuur inzake de benoeming van de 

algemeen directeur van PAX;
b. goedkeuring van de benoeming van de drie door (het bestuur van) de 

vereniging te benoemen leden van de raad van toezicht van PAX;
c. het uitbrengen van advies aan het bestuur ten aanzien van het 

meerjarenbeleidsplan van PAX;
d. het benoemen, schorsen en ontslaan van de bestuursleden van de vereniging;
e. vaststelling van het functieprofiel van de afgevaardigden in de ledenraad;
f. het benoemen en ontslaan van de registeraccountant of een organisatie waarin 

zodanige accountants samenwerken, die de jaarrekening zal onderzoeken dan 
wel het instellen van een commissie als bedoeld in artikel 22 lid 6; 

g. goedkeuring van de balans, de staat van baten en lasten met toelichting 
(jaarrekening) en het bestuursverslag (jaarverslag) van de vereniging;

h. goedkeuring van het actuele beleidsplan en/of meerjarenbeleidsplan als 
bedoeld in artikel 22 lid 11;

i. herziening van het besluit van het bestuur tot niet toelating van leden 
respectievelijk geassocieerde leden;

j. het toezien op de naleving van verplichtingen die de vereniging heeft als lid van 
Pax Christi International;

k. de goedkeuring voor het aangaan van een duurzame rechtstreekse of 
middellijke samenwerking met een andere organisatie of verbreking van een 
zodanige samenwerking;

l. het vaststellen van de contributie en eventuele andere door de leden te betalen 
bijdragen;

m. het verlenen van decharge aan de bestuursleden;
n. het besluit tot vaststellen en wijzigen van de statuten;
o. het goedkeuren dan wel het besluit tot het vaststellen van (een) reglement(en);
p. het besluit tot juridische fusie, juridische splitsing en tot ontbinding van de 

vereniging.
5. De ledenraad vergadert ten minste driemaal per jaar. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden 

na afloop van het verenigingsjaar, wordt een vergadering van de ledenraad - de 
jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het bestuursverslag (jaarverslag) en de balans en de staat van baten en lasten 

met toelichting; 
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b. voorstellen van de afgevaardigden, aangekondigd bij de oproeping voor de 
vergadering.

Ledenraad: samenstelling, benoeming en aftreden van afgevaardigden
Artikel 9
1. Tot afgevaardigde naar de ledenraad kunnen uitsluitend leden worden benoemd. 
2. Ingeval van een benoeming van een lid-rechtspersoon lid tot afgevaardigde, wijst dit 

lid één bestuurder van het betreffende lid aan om met uitsluiting van anderen het lid-
rechtspersoon lid te vertegenwoordigen bij de uitoefening van zijn/haar rechten en de 
nakoming van zijn/haar verplichtingen in de ledenraad.

3. Een afgevaardigde wordt benoemd voor een periode van vier jaar en treedt af uiterlijk 
in de vierde jaarvergadering van de ledenraad, volgend op die waarin zijn/haar 
benoeming plaatsvond, volgens een door de ledenraad op te stellen rooster van 
aftreden. Een aftredende afgevaardigde is terstond doch ten hoogste tweemaal 
herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster van 
aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij/zij werd benoemd, tenzij bij de 
benoeming anders is bepaald. 

4. Een afgevaardigde defungeert voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken;
c. door zijn ontslag aan hem verleend door de ledenraad; een besluit van de 

ledenraad tot ontslag van een afgevaardigde kan slechts worden genomen met 
een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.

Ledenraad: kandidaatstelling
Artikel 10
1. Behoudens bijzondere omstandigheden, worden vacatures in de ledenraad jaarlijks in 

de jaarvergadering ingevuld. 
2. Bij een vacature in de ledenraad kunnen kandidaten worden voorgesteld door:

a. de ledenraad;
b. de leden, mits de kandidaatstelling geschiedt door ten minste vijf leden;
c. de geassocieerde leden, mits de kandidaatstelling geschiedt door ten minste vijf 

geassocieerde leden.
3. Bij een vacature in de ledenraad roept het bestuur schriftelijk de leden en de 

geassocieerde leden op kandidaten te stellen. Tegelijk met deze oproep kunnen de 
naam (namen) van de kandidaat/kandidaten die de ledenraad wenst te stellen bekend 
worden gemaakt. Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 sub b en sub c van dit 
artikel, hebben de leden en de geassocieerde leden gedurende een door het bestuur 
te stellen termijn de tijd kandidaten te stellen. 

4. Na afloop van de in lid 3 van dit artikel bedoelde termijn brengt het bestuur de naam 
(namen) van kandidaat/kandidaten ter kennis van de leden. 

Ledenraad: verkiezing van de leden
Artikel 11
1. Indien slechts één kandidaat beschikbaar is wordt deze uit dien hoofde geacht te zijn 

gekozen.
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2. Indien voor een vacature meer dan één kandidaat is gesteld wordt een stemming 
gehouden door middel van een aan alle leden en geassocieerde leden gericht 
schriftelijk bericht waarin alle namen van de kandidaten zijn opgenomen. 

3. Ieder lid heeft het recht op het uitbrengen van één stem per vacature. 
4. Ieder geassocieerd lid heeft het recht op het uitbrengen van één stem per vacature, 

met dien verstande dat het aantal door de geassocieerde leden uit gebrachte 
stemmen niet meer mag zijn dan de helft van het aantal van de door de leden 
uitgebrachte stemmen. 

5. Gedurende een door het bestuur vast te stellen termijn hebben de leden en de 
geassocieerde leden de tijd hun stem uit te brengen op de kandidaat, of indien er 
meer dan één vacature is op de kandidaten, die zij gekozen wensen te zien.

6. De ledenraad stelt het resultaat van de stemming vast. Degene die voor een vacature het 
hoogste aantal stemmen op zich heeft verenigd, is gekozen. Bij een gelijk aantal 
stemmen beslist de ledenraad. Indien geen stemmen zijn uitgebracht, bepaalt de 
ledenraad welke kandidaat/kandidaten is/zijn gekozen. 

7. Nadat de ledenraad het resultaat van de stemming heeft vastgesteld is/zijn de gekozen 
kandidaat/kandidaten benoemd tot lid van de ledenraad. Na benoeming wordt/worden de 
naam/namen van de benoemde persoon/personen schriftelijk ter kennis van de leden 
gebracht. 

8. Met inachtneming van het bepaalde in deze statuten kan de ledenraad een 
huishoudelijk reglement vaststellen, waarin de kandidaatstelling en verkiezing van 
afgevaardigden nader worden geregeld.

Ledenraad: bijeenroeping van vergaderingen
Artikel 12
1. De vergaderingen van de ledenraad worden bijeengeroepen door het bestuur. De 

oproeping geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen vóór de vergadering.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal afgevaardigden als bevoegd 

is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemming in de ledenraad, is het 
bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een vergadering van de ledenraad op een 
termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

3. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de 
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de 
ledenraad bijeenroept of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de 
vereniging gevestigd is, veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen 
dan bestuursleden belasten met de leiding van vergadering en het opstellen van de 
notulen. 

Ledenraad: toegang en stemrecht
Artikel 13
1. Alle afgevaardigden alsmede de leden van het bestuur hebben toegang tot de 

vergaderingen van de ledenraad. Geen toegang hebben geschorste afgevaardigden 
en geschorste leden van het bestuur. Een geschorst lid heeft toegang tot de 
vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd over het 
besluit tot schorsing het woord te voeren.
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2. Iedere afgevaardigde (die niet geschorst is) heeft het recht tot het uitbrengen van één 
stem in de ledenraad.  

Ledenraad: voorzitterschap en notulen
Artikel 14
1. Een vergadering van de ledenraad wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of, 

bij diens afwezigheid, door de vicevoorzitter of het andere bestuurslid. Zijn geen 
bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering van de ledenraad worden door een door de 
voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die 
door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend.

Ledenraad: besluitvorming en wijze van stemmen
Artikel 15
1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de 

ledenraad genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een 
vergadering waarin ten minste de helft van de afgevaardigden in persoon of door 
vertegenwoordiging aanwezig is. Is in een vergadering voormeld quorum niet 
aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder 
dan één en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke vergadering 
rechtsgeldig kan worden besloten met een meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen, ongeacht het aantal aanwezige afgevaardigden. Bij de oproeping tot de 
tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden 
genomen in een vergadering ongeacht het aantal aanwezige afgevaardigden.

2. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
3. Het voorstel is verworpen indien de stemmen staken. 
4. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter kan echter bepalen dat de 

stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van 
personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen 
schriftelijk worden uitgebracht. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een 
stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 

5. Een besluit van alle stemgerechtigden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, 
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit 
genomen in een vergadering van de ledenraad.

6. Zolang in een vergadering van de ledenraad alle stemgerechtigden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met 
algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een 
voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping 
plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander 
voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee 
verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

7. Het bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigde het stemrecht kan uitoefenen door 
middel van een elektronisch communicatiemiddel. Voor het gebruik van een 
elektronisch communicatiemiddel is vereist dat de stemgerechtigde via het 
elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan 
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kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. 
Stemmen die voorafgaand aan een vergadering via elektronisch communicatiemiddel 
worden uitgebracht, worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de 
vergadering worden uitgebracht, mits die stemmen niet eerder dan op de dertigste 
dag vóór die van de vergadering zijn uitgebracht. De nadere uitwerking van de wijze 
van stemmen kan worden opgenomen in een door het bestuur vast te stellen 
reglement; hierbij kunnen ook nadere voorwaarden worden gesteld aan het gebruik 
van het elektronisch communicatiemiddel. 

10. Verdere bepalingen rondom de toegang van vergaderingen van de ledenraad, 
stemrecht en besluitvorming kunnen worden gesteld in een huishoudelijk reglement. 

HOOFDSTUK III Bestuur
Bestuur: samenstelling en benoeming
Artikel 16
1. Het bestuur bestaat uit drie natuurlijke personen. 
2. Bestuursleden worden door de ledenraad benoemd. Slechts personen die lid zijn van 

de vereniging, dan wel lid of bestuurder van een lid van de vereniging kunnen in 
aanmerking komen voor de functie van bestuurslid van de vereniging.

3. De benoeming van een bestuurslid geschiedt aan de hand van een door het bestuur 
vast te stellen profiel. Het profiel bevat de kwaliteiten en deskundigheden waaraan 
een bestuurslid dient te voldoen.

4. De voorzitter wordt door de ledenraad in functie benoemd. Het bestuur kiest uit zijn 
midden een vicevoorzitter, secretaris en een penningmeester. 
De functies van secretaris en penningmeester en de functies van secretaris en 
vicevoorzitter kunnen ook door één persoon worden vervuld. De bestuursleden 
kunnen onderling de overige taken, waaronder die van de vertegenwoordiging van de 
vereniging in internationaal verband, nader verdelen. Van deze taakverdeling wordt 
mededeling gedaan aan de ledenraad.

5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Onder een 
jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse 
ledenraadsvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur 
op te maken rooster. Een bestuurslid kan maximaal twee keer worden herbenoemd. 
Een volgens een rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar. 
Herbenoeming is geen automatisme. Degens die in een tussentijdse vacature is 
benoemd neemt – tenzij anders wordt besloten – in het rooster de plek van zijn/haar 
voorganger in. 

6. Een bestuurslid ontvangt in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder van de 
vereniging geen bezoldiging middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding 
voor de door een bestuurslid ten behoeve van de vereniging gemaakte onkosten 
alsmede niet bovenmatige vacatiegelden is toegestaan. Alle betaalde vergoedingen 
worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. 

7. Indien het aantal bestuursleden is gedaald tot minder dan drie, blijft het bestuur 
bevoegd. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een vergadering van de 
ledenraad te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen 
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aan de orde komt.
Bestuur; schorsing, ontslag, belet en ontstentenis
Artikel 17
1. De ledenraad kan onder opgave van redenen besluiten een bestuurslid te schorsen of 

te ontslaan, indien: 
a. verwaarlozing van zijn/haar taak of onvoldoende functioneren; 
b. onverenigbaarheid van functies of belangen; 
c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen ten aanzien van dat 

bestuurslid, op grond waarvan zijn/haar handhaving als bestuurslid 
redelijkerwijs niet kan worden verlangd. 

De ledenraad besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van ten minste twee 
derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde 
van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in deze vergadering niet 
ten minste twee derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, zal binnen 
tien werkdagen, gerekend vanaf de dag van verzending van de oproep, na het houden 
van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin 
ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden met een 
meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten over een 
zodanig voorstel kunnen worden genomen. 

2. De schorsing eindigt wanneer de ledenraad niet binnen drie maanden daarna tot ontslag 
heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de 
vergadering van de ledenraad te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman 
doen bijstaan. 

3. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het bestuurslid over wiens 
ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. 

4. Een bestuurslid defungeert voorts: 
a. door overlijden;
b. door ondercuratelestelling van een bestuurslid of doordat hij/zij anderszins het 

vrije beheer over zijn/haar vermogen verliest;
c. door aftreden volgens het rooster van aftreden;
d. door schriftelijk/vrijwillig bedanken;
e. door ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

5. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden, berust het bestuur 
tijdelijk bij de overblijvende bestuursleden. 
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurslid 
zijn/haar functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of 
(langdurige) ziekte, als gevolg waarvan de betrokkene redelijkerwijs niet in staat geacht 
kan worden zijn/haar functie te vervullen.
Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij 
één of meer door de ledenraad - al dan niet uit zijn midden - aan te wijzen personen. 
De ledenraad is bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden verplicht zo spoedig 
mogelijk in het bestuur te voorzien. 

Bestuur: taken, bevoegdheden
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Artikel 18
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen 

van de vereniging.
2. Bij de vervulling van hun taken richten de bestuursleden zich naar het doel en het 

belang van de vereniging en de daaraan verbonden organisatie.
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot:

a. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet 
wordt verleend;

b. het ter leen verstrekken van gelden alsmede het ter leen opnemen van gelden, 
waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging 
verleend bankkrediet;

c. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale 
procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen 
die geen uitstel kunnen lijden;

d. vaststelling van de begroting van de vereniging en het opmaken van een 
(meerjaren)beleidsplan.

4. Het bestuur is, na verkregen goedkeuring van de ledenraad, bevoegd tot het aangaan 
van alle rechtshandelingen, waaronder begrepen het sluiten van overeenkomsten tot 
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen of het aangaan van 
overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld 
van een ander verbindt, alsmede tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake 
van deze handelingen, verbindt.

Bestuur: vergadering en besluitvorming
Artikel 19
1. Het bestuur vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls een 

bestuurslid dit wenselijk acht. 
2. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan ieder bestuurslid 

en wordt verzonden door het bestuur in opdracht van degene die het houden van de 
vergadering heeft verlangd. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de 
vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. 

3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en 
die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van 
oproeping worden verkort indien alle bestuursleden daarmee instemmen. 

4. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander 
bestuurslid doen vertegenwoordigen. 

5. Ieder bestuurslid heeft één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid 
voorschrijven worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. In geval de stemmen staken is het 
voorgenomen besluit verworpen.

6. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuursleden met 
inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van de 
bestuursleden aanwezig is. Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in 
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acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met 
algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig 
zijn. 

7. Het bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander 
communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuursleden die aan zodanige 
vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een bestuurslid kan telefonisch, per 
videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een 
vergadering van het bestuur deelnemen, mits dat bestuurslid steeds alle andere aan 
die vergadering deelnemende bestuursleden kan verstaan en door die andere 
bestuursleden wordt verstaan. 

8. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit 
schriftelijk geschiedt en alle bestuursleden zich voor het desbetreffende voorstel 
uitspreken.

9. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij/zij 
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het 
belang van de vereniging en de daaraan verbonden organisatie. Zijn/haar 
aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende 
besluit wordt alsdan door de overige bestuursleden genomen. Wanneer alle 
bestuursleden een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met 
het belang van de vereniging en de daaraan verbonden organisatie, wordt het 
desbetreffende besluit schriftelijk en gemotiveerd met algemene stemmen door het 
bestuur genomen en informeert hier de ledenraad over en rapporteert hierover in het 
bestuursverslag.

10. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend 
door de voorzitter van de betreffende vergadering dan wel vastgesteld door een 
volgende vergadering en dan ten blijke van vaststelling door de voorzitter van die 
volgende vergadering ondertekend. 

11. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door een daartoe door de 
voorzitter aangewezen persoon notulen opgemaakt, die door de voorzitter en door de 
notulist worden ondertekend.

Bestuur: vertegenwoordiging
Artikel 20
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk 

handelende bestuursleden.
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een bestuurslid, alsook 

aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te 
vertegenwoordigen. 

Onverenigbaarheden, belangenverstrengeling en nevenfuncties
Artikel 21
1. Binnen het bestuur mogen onderling geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties 

bestaan.
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2. Bestuursleden laten het belang van de vereniging prevaleren boven eigen belangen 
en onthouden zich van persoonlijke bevoordeling van henzelf en hun naasten. 
Bestuursleden en hun bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad, mogen 
geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan 
of overeenkomsten met de vereniging.

3. Bestuursleden zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste 
belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met 
tegenstrijdige belangen.

4. Belangenverstrengeling is een situatie waarin een bestuurslid meerdere belangen of 
functies heeft die elkaar raken. Belangenverstrengeling kan voor organisaties nuttig 
en zelfs nodig zijn. Bepaalde vormen van belangenverstrengeling zijn ongewenst. Van 
ongewenste belangenverstrengeling is sprake als de belangen een zodanige invloed 
op elkaar hebben dat de onafhankelijkheid van een bestuurslid in het geding komt. 

5. Tegenstrijdig belang is een zodanig direct of indirect persoonlijk belang van een 
bestuurslid dat deze niet meer in staat is om de belangen van de vereniging en de met 
haar verbonden organisatie op een integere, objectieve en onbevooroordeelde wijze 
te behartigen. 

6. Een bestuurslid meldt het bestaan van (mogelijke) belangenverstrengeling en/of 
(potentieel) tegenstrijdige belangen aan (de voorzitter van het) bestuur en verschaft 
daarbij alle relevante informatie. 
Het bestuur besluit dan buiten de aanwezigheid van het betrokken bestuurslid of 
sprake is van ongewenste belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang en treft 
passende maatregelen. Het bestuur geeft hierover openheid binnen de vereniging en 
naar externe belanghebbenden. 

7. Bestuursleden melden bestaande en nieuwe nevenfuncties (via de voorzitter) aan het 
bestuur. Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde 
nevenfunctie die strijdig kan zijn met de belangen van de vereniging, behoeft een 
bestuurslid de goedkeuring van het bestuur. 

8. In een reglement kan nader worden voorzien in een regeling hoe met (de aanvaarding 
van) nevenfuncties wordt omgegaan en welke nevenfuncties onverenigbaar zijn met 
het lidmaatschap van het bestuur. In een reglement kunnen tevens de onderwerpen 
belangenverstrengeling, tegenstrijdige belangen en nevenfuncties  nader worden 
uitgewerkt. 

HOOFDSTUK V. Boekjaar, jaarstukken en beleidsplan, statutenwijziging, ontbinding, 
juridische fusie of splitsing en slotbepaling
Boekjaar, jaarstukken en beleidsplan
Artikel 22
1. Het verenigingsjaar 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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen 
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worden gekend.
3. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar brengt het bestuur op de 

jaarvergadering als bedoeld in artikel 9 zijn bestuursverslag (jaarverslag) uit over de 
gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid en legt het bestuur de 
balans en de staat van baten en lasten met een toelichting (jaarrekening) ter 
goedkeuring aan de vergadering van de ledenraad over. 

4. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de bestuursleden. Ontbreekt de 
handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden 
melding gemaakt. 

5. Het bestuur kan zich (en zal indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat) bij het 
opmaken van de jaarrekening bijstaan door een accountant (registeraccountant of een 
andere accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek). 
De accountant wordt benoemd en ontslagen door de ledenraad. De accountant brengt 
aan het bestuur en via het bestuur aan de ledenraad rapport uit over zijn/haar 
controlebevindingen op de jaarrekening. 

6. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de ledenraad 
niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de ledenraad jaarlijks een 
commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken, 
zulks ter bespreking van de balans, de staat van baten en lasten met toelichting van het 
bestuur over het afgelopen jaar. De commissie brengt de ledenraad verslag uit van haar 
bevindingen. 

7. Het bestuur is verplicht aan de accountant respectievelijk de commissie ten behoeve van 
het onderzoek alle gevraagde inlichtingen te verschaffen, desgewenst de kas en de 
waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 

8. Vergt het onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige 
kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan 
in het geval geen accountant is benoemd. 

9. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten 
minste zeven jaar te bewaren.

10. Goedkeuring van de jaarrekening strekt niet tot verlening van decharge van het 
bestuur. De verlening van decharge behoeft een afzonderlijk besluit van de ledenraad 
en geschiedt nadat de accountant een goedkeurende verklaring heeft afgegeven; van 
dat laatste kan mits met opgave van redenen worden afgeweken, waarna de 
ledenraad alsnog tot verlening van decharge van het bestuur kan overgaan. 

11. Het bestuur stelt een actueel beleidsplan en/of meerjarenbeleidsplan op dat in 
overeenstemming is met de statutaire doelstelling en onder meer inzicht geeft in de 
door de vereniging te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van 
middelen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan. 

Statutenwijziging
Artikel 23
1. In de statuten van de vereniging geen verandering worden gebracht dan door een 

besluit van de ledenraad. Tot de vergadering van de ledenraad moet zijn opgeroepen 
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met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 
2. Zij, die de oproeping tot de vergadering van de ledenraad ter behandeling van een 

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vier weken vóór de 
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging 
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de afgevaardigden ter 
inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle afgevaardigden 
toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derden van de uitgebrachte 
stemmen in een vergadering van de ledenraad waarin ten minste twee derden van de 
afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering waarin een 
besluit tot statutenwijziging aan de orde is voormeld quorum niet aanwezig, dan wordt 
een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later 
dan vier weken na de eerste vergadering, in welke vergadering rechtsgeldig kan 
worden besloten met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte 
stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde afgevaardigden. Bij 
de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een 
besluit tot statutenwijziging kan worden genomen in een vergadering ongeacht het 
aantal aanwezige of vertegenwoordigde afgevaardigden.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding
Artikel 24
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenraad. Het 

bepaalde in het eerste tot en met het derde lid van het voorgaande artikel is ten 
aanzien van een besluit tot ontbinding van overeenkomstige toepassing.

2. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur, of door een/de door de 
ledenraad aan te wijzen (rechts)perso(o)n(en), tenzij de rechter (een) ander(en) tot 
vereffenaar(s) heeft aangewezen. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen 
van deze statuten zoveel mogelijk van kracht..

3. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door de ledenraad aan te wijzen 
fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling of aan een buitenlandse instelling 
die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt.

4. 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 ledenraad in 
het ontbindingsbesluit aangewezen (rechts)persoon. Deze (rechts)persoon is 
gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn/haar bewaarplicht zijn/haar 
aanwijzing op te geven aan het handelsregister. 

5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van titel 1 van boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Juridische fusie of splitsing
Artikel 25
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Het voorstel tot juridische fusie of -splitsing op basis waarvan tot fusie respectievelijk 
splitsing wordt besloten, dient er in te voorzien dat de statuten van de verkrijgende 
rechtspersoon zoals zij na de juridische fusie of -splitsing zullen luiden, bepalen dat het 
vermogen dat de verkrijgende rechtspersoon als gevolg van de bedoelde fusie 
respectievelijk splitsing zal verkrijgen alsmede de vruchten daarvan, slechts met 
toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie respectievelijk 
splitsing het geval was.
Slotbepaling
Artikel 26
In aangelegenheden waarin niet is voorzien door deze statuten beslist de ledenraad.
Slot akte
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. 
De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon 
meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen 
die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig 
van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte 
voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die 
gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de 
verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.


