VAN D O O R N E N.V.
SL/FvH/NB/60005488

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING VAN
NEDERLANDSE VERENIGING VAN MEDISCH-ETHISCHE
TOETSINGSCOMMISSIES

Op vijftien juli tweeduizend tien verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris
te Amsterdam:
mevrouw mr. Nienke Elizabeth Bijlholt, geboren te Veendam op zeventien oktober
negentienhonderd tweeëntachtig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM
Amsterdam, handelend als schriftelijk gevolmachtigde.
De verschenen persoon verklaart dat:
de algemene vergadering van de statutair te Utrecht gevestigde vereniging:
Nederlandse

Vereniging van Medisch-Ethische

Toetsingscommissies

(NVMETC), kantoorhoudende aan de Keurkampstraat 12, 7415 DL Deventer
en ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder
dossiernummer 40482062, hierna te noemen de 'vereniging', op zesentwintig mei
tweeduizend tien, met inachtneming van de statutaire voorschriften,

heeft

besloten de statuten van de vereniging algeheel 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 van de algemene
ledenvergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte zal worden gehecht
de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging
op twaalf februari negentienhonderd zevenennegentig verleden voor notaris mr.
D. Stolp, destijds notaris te Hilversum.
Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen
persoon, handelend als vermeld, de statuten van de vereniging bij deze algeheel te
wijzigen en ten gevolge daarvan vast te stellen als volgt:
STATUTEN
Naam en zetel.
Artikel 1.
1.

De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging van Medisch-
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Ethische Toetsingscommissies (de verkorte naam van de vereniging luidt:
"NVMETC").
2.

De vereniging is gevestigd in de gemeente Utrecht.

Begripsbepalingen.
Artikel 2.
a.

algemene ledenvergadering: het orgaan dat wordt gevormd door de leden van
de vereniging;

b.

bestuur: het orgaan dat is belast met het besturen van de vereniging;

c.

leden: leden van de vereniging, bestaande uit leden categorie 1 en leden categorie
2;

d.

ledenvergadering:

de

bijeenkomst

(vergadering)

van

de

algemene

ledenvergadering;
e.

METC: Medisch Ethische Toetsingscommissie;

f.

WMO: Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen;

g-

Erkende METC: een commissie die op grond van artikel 16 van de WMO is
erkend door de centrale commissie ("CCMO");

h.

Locale METC: een commissie die belast is met het adviseren van het bestuur van
één (of meer instellingen) over de uitvoering van onderzoek in die instellingen)
en die niet erkend is op grond van artikel 16 WMO;

i.

schriftelijk (bericht): elk via gangbare communicatiekanalen

overgebracht

bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat door het lid of
bestuurder voor dit doel bekend is gemaakt;
j.

onderzoek: medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

Doel en middelen.
Artikel 3.
1.

De vereniging stelt zich ten doel:
a.

het bevorderen van de goede praktijk van de toetsing van onderzoek door
METC's;

b.

het bevorderen van de kwaliteit van de beoordelingsmaatstaven aan de hand
waarvan de METC's hun bevoegdheden uitoefenen, in welk kader de
vereniging de toetsingscriteria, alsmede de invulling daarvan, tracht te
uniformeren;

c.

het bespreekbaar maken van medisch ethische kwesties alsmede al hetgeen
daarmee verbonden is, waarmee METC's in hun dagelijkse functioneren in
aanraking komen, in welk kader de vereniging het aangaan en onderhouden
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van externe contacten, zoals overheidsinstanties en -organen zal bevorderen,
en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2.

De vereniging kan dit doel onder meer proberen te bereiken door:
a.

de leden en functionarissen van METC's en andere deskundigen op het
terrein van de toetsing van onderzoek door METC's met elkaar in contact
te brengen, bijvoorbeeld in werkgroepen of op door de vereniging (mede) te
organiseren vergaderingen en themadagen;

b.

te bevorderen dat de onder a genoemde personen hun ervaringen en ideeën
betreffende het toetsen van onderzoek door METC's uitwisselen;

c.

in en buiten de vereniging de aandacht voor en het debat over de criteria
aan de hand waarvan onderzoek moet worden getoetst en adequate
toetsingsprocedures te stimuleren, bijvoorbeeld door het uitgeven van een
blad en het onderhouden van een website;

d.

het bevorderen van de deskundigheid van leden en functionarissen van
METC's;

e.

het publiceren van een tijdschrift op het gebied van medisch ethische
toetsing;

f.

het visiteren van METC's;

g.

het innemen en uitdragen van standpunten;

h.

alle overige activiteiten en wettelijke middelen die kunnen bijdragen aan de
verwezenlijking van de doelstelling.

Organisatie.
Artikel 4.
1.

De vereniging kent als organen de algemene ledenvergadering en het bestuur.

2.

De vereniging kent als leden: "leden categorie 1" en "leden categorie 2", zoals
omschreven in artikel 5 van deze statuten.

3.

Voorts kent de vereniging toehoorders, zoals omschreven in artikel 7 van deze
statuten.

4.

Het bestuur is bevoegd tot het instellen van (advies-)commissies.

Leden.
ArtikelS.
1.

Lid van de vereniging kunnen zijn Erkende METC's en Locale METC's.

2.

Erkende METC's worden aangeduidt als: "lid categorie 1" en Locale METC's als
"lid categorie 2".

3.

Het bestuur beslist over de toelating van leden. Ingeval van niet-toelating kan de
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algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
4.

Het bestuur houdt een register waarin de namen, (e-mail)adressen en overige
gegevens waarop tekst kan worden ontvangen, van alle leden zijn opgenomen. —
De leden zijn verplicht de hiervoor bedoelde gegevens, alsmede wijzigingen
daarin, aan het bestuur door te geven.

5.

Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.

Einde lidmaatschap.
Artikel 6.
1.

2.

Het lidmaatschap eindigt:
a.

door opzegging door het lid;

b.

door opzegging door de vereniging; en

c.

door ontzetting.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het
einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van tenminste vier weken.

3.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan met onmiddellijke ingang:
a.

indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren;

b.

binnen een maand nadat een besluit waarbij - anders dan geldelijk - zijn
rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, aan het Md
bekend is geworden of medegedeeld (het besluit is alsdan niet op hem van
toepassing);

c.

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

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot
het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
4.

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. De opzegging geschiedt door
het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van
tenminste vier weken.
Opzegging door de vereniging kan plaatsvinden wanneer:
a.

het lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, niet
volledig aan zijn of haar verplichtingen jegens de vereniging heeft
voldaan;

b.

het lid is ontbonden, failliet wordt verklaard of aan het lid surseance van
betaling wordt verleend;
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c.

het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment
door de statuten aan het lidmaatschap worden gesteld;

d.

redelijkerwijs

van

de vereniging niet gevergd

kan worden

het

lidmaatschap te laten voortduren. Deze rechtsgrond om het lidmaatschap
te laten beëindigen kan leiden tot een beëindiging van het lidmaatschap
met onmiddellijke ingang.
5.

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van
het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt.
Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de
kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering, overeenkomstig
artikel 35 lid 4 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid
heeft toegang tot de ledenvergadering waarin het besluit tot schorsing wordt
behandeld en is bevoegd daar het woord te voeren. Het besluit van de algemene
vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid van
tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

6.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desalmettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd,
tenzij het bestuur anders beslist.

Toehoorders.
Artikel 7.
1.

De vereniging kent toehoorders. Toehoorders zijn natuurlijke personen die op
grond van hun affiniteit met de NVMETC, dan wel hun affiniteit met medischwetenschappelijke toetsing met mensen in het algemeen, door het bestuur als
toehoorder zijn toegelaten tot de vereniging.

2.

Het bestuur beslist over de toelating van toehoorders.

3.

Ingeval van niet-toelating kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating
besluiten.

4.

Toehoorders hebben de bevoegdheid tot het bijwonen van de ledenvergadering,
alwaar zij niet bevoegd zijn tot het uitbrengen van stem.

Jaarlijkse bijdragen/geldmiddelen.
Artikel 8.
1.

De algemene ledenvergadering kan, op voorstel van het bestuur, de leden
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verplichten tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte,
eveneens op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering wordt
vastgesteld. Een en ander kan nader worden omschreven in het huishoudelijk
reglement.
2.

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

3.

Het bestuur besluit omtrent het aanvaarden van erfstellingen en legaten. Het
bestuur kan erfstellingen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving
aanvaarden.

Bestuut; samenstelling en benoeming.
Artikel 9.
1.

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen natuurlijke personen.-

2.

Het bestuur is zo samengesteld dat in ieder geval één zetel binnen het bestuur
wordt vervuld door een persoon die lid is van een Locale METC en ten minste
vier zetels door personen die lid zijn van een Erkende METC.

3.

Bij de benoeming van het bestuur wordt gestreefd naar een multidisciplinaire
samenstelling.

4.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester.
De voorzitter maakt onderdeel uit van een lid categorie 1.

5.

Bestuurders worden door de algemene ledenvergadering benoemd. Slechts
personen die lid zijn van een lid van de vereniging kunnen in aanmerking komen
voor de functie van bestuurder van de vereniging. Voor een besluit tot benoeming
is een twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezigen
dan wel vertegenwoordigden tijdens de vergadering vereist.

6.

Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en kunnen
éénmaal worden herbenoemd.

7.

a.

De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster
van aftreden.

b.

Een bestuurder defungeert bij beëindiging van zijn functie bij een lid van de
vereniging.

8.

De algemene ledenvergadering kan een bestuurder te allen tijde onder opgaaf van
redenen schorsen of ontslaan; tot schorsing of ontslag kan slechts worden
besloten met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen. De
wijze waarop een bestuurder defungeert, dan wel wordt geschorst is nader
uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.

9.

In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig
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bestuur blijft bestuursbevoegd.
Bestuur; taken en bevoegdheden.
Artikel 10.
1.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft, behoudens
hetgeen bij deze statuten of elders is opgedragen aan andere organen, alle daaruit
voortvloeiende of daarmee samenhangende bevoegdheden.

2.

Het bestuur doet voorstellen over de wijze waarop de vereniging het doel
probeert te bereiken. Het bestuur legt deze voorstellen ter goedkeuring voor aan
de algemene ledenvergadering.

3.

Het

bestuur

behoeft

de

voorafgaande

goedkeuring

van

de

algemene

ledenvergadering voor het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan
van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of

hoofdelijk

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor de schuld van een ander verbindt.
Bestuur; vergadering en besluitvorming.
Artikel 11.
1.

Het bestuur vergadert ten minste vier keer per jaar en voorts zo dikwijls de
voorzitter dan wel twee of meer bestuurders dit wenselijk acht(en).

2.

In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen
van 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.

3.

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

4.

Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits
dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel
uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.

5.

De overige regelingen van oproeping, de werkwijze en besluitvorming van het
bestuur, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, kan bij reglement
geschieden dat alsdan wordt vastgesteld door het bestuur.

Vertegenwoordiging. —
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Artikel 12.
1.

De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Tot vertegenwoordiging
van

de

vereniging

zijn

tevens

bevoegd

twee

gezamenlijk

handelende

bestuursleden.
2.

Het bestuur is bevoegd aan één of meer van haar bestuurders een al dan niet
doorlopende volmacht te verlenen teneinde de vereniging te vertegenwoordigen.
De gevolmachtigde vertegenwoordigt de vereniging met inachtneming van de
grenzen van zijn volmacht.

3.

In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een
bestuurder, vertegenwoordigen de andere bestuurders of vertegenwoordigt de
overblijvende bestuurder de vereniging, onverminderd het recht van de algemene
ledenvergadering een persoon te benoemen om de vereniging in die bepaalde
kwestie te vertegenwoordigen.

Algemene ledenvergaderingen; bijeenroeping.
Artikel 13.
1.

Ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het
bestuur dit wenselijk oordeelt of daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.

2.

Op

schriftelijk

verzoek

van

ten

minste

één/tiende

gedeelte

van

de

stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een
ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen
de verzoekers zelf tot het bijeenroepen van de ledenvergadering overgaan op de
wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste een in
de vestigingsplaats van de vereniging veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen
alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en
het opstellen van de notulen.
3.

Het bijeenroepen van de ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling
aan de vergaderingsgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij
de oproeping worden de te behandelen onderwerpen, plaats en tijdstip vermeld. —

4.

Op de agenda worden geplaatst alle onderwerpen, die ingevolge de statuten
moeten worden behandeld of die het bestuur of ten minste één/tiende deel van
het totale aantal leden behandeld wenst te zien.

Ledenvergaderingen; toegang tot en leiding van de ledenvergadering.
Artikel 14.
1.

Toegang tot de ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn alsmede
degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn
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uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit
tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te
voeren.
2.

De ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid,
door één van de andere door het bestuur aan te wijzen bestuursleden. Zijn geen
bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Algemene ledenvergaderingen; stemrecht en besluitvorming.
Artikel 15.
1.

Ieder lid heeft één stem in de ledenvergadering. Geschorste leden hebben geen
stem. Indien het betreft onderwerpen die alleen betrekking hebben op Erkende
METC's, heeft ieder lid categorie 1 twee stemmen en ieder lid categorie 2 één
stem.

2.

Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van
de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel
verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte
meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het
grootste aantal stemmen kregen, zonodig na een mssenstemming.

3.

Ongeldig uitgebrachte stemmen en blanco stemmen worden geacht niet te zijn
uitgebracht. Blanco uitgebrachte stemmen tellen wel mee ter bepaling van het
quorum. Ongeldig uitgebrachte stemmen tellen niet mee ter bepaling van het
quorum, behoudens het geval waarin de stem ongeldig is wegens het niet voldoen
aan een statutaire wijze waarop de stem dient te worden uitgebracht.

4.

Over onderwerpen welke niet op de agenda zijn vermeld, kan niettemin wettig
worden besloten in een algemene ledenvergadering waarin alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, mits het besluit met voorkennis van het bestuur en met
algemene stemmen wordt genomen.

5.

De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de ledenvergadering
worden gehouden. Zijn op de ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de
uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd
voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
welke

schriftelijk

geschiedt.

Door

deze nieuwe

rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
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stemming vervallen

de

6.

Van het op de ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door een
door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in
de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld.

7.

Een besluit met algemene stemmen van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij
niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van de ledenvergadering. Een dergelijk besluit
wordt schriftelijk vastgelegd en bij de notulen van de vereniging gevoegd.

8.

Voor de wijze waarop stemmingen worden gehouden geldt het navolgende. Iedere
stemgerechtigde kan aan een ander stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht
verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. De gevolmachtigde dient de
schriftelijke volmacht aan de voorzitter van de vergadering te overleggen. Een
gevolmachtigde kan voor maximaal drie andere stemgerechtigden middels een
volmacht stem uitbrengen in de algemene ledenvergadering. De volmacht kan ook
elektronisch worden vastgelegd.

9.

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
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 zal worden opgenomen in het huishoudelijk
reglement; hierbij kunnen ook nadere voorwaarden worden gesteld aan het
gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.

10.

Verdere bepalingen rondom de toegang van ledenvergaderingen, stemrecht en
besluitvorming worden gesteld in het huishoudelijk reglement.

Algemene ledenvergaderingen; boekjaar en jaarvergadering.
Artikel 16.
1.

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

2.

Jaarlijks wordt ten minste één ledenvergadering gehouden en wel binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door
de algemene ledenvergadering. In deze ledenvergadering brengt het bestuur zijn
jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde
beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een
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toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken
worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een
of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in
rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
3.

Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid geen
verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek
2 van het Burgerlijk Wetboek overgelegd aan de algemene ledenvergadering, dan
benoemt de algemene ledenvergadering jaarlijks een commissie van ten minste
twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken, zulks ter bespreking
van de balans en de staat van baten en lasten van het bestuur over het afgelopen
jaar.

Ieder

lid kan

een

natuurlijk

persoon

machtigen

om

dat lid

te

vertegenwoordigen in de kascommissie. Deze persoon kan, maar behoeft geen
deel uit te maken van het bestuur van het betreffende lid. De accountant dan wel
de commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten.
4.

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 boeken, bescheiden en andere gegevensdragers
van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

5.

De accountant dan wel de commissie brengt omtrent het onderzoek verslag uit het
bestuur en via het bestuur aan de algemene ledenvergadering en geeft indien
mogelijk de uitslag van het onderzoek in een verklaring van getrouwheid weer. —

6.

Binnen de in de in lid 2 vermelde termijn en ten minste veertien dagen vóór de ter
behandeling van deze stukken bijeengeroepen ledenvergadering, verstrekt het
bestuur het jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten aan de leden.

7.

Goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten strekt niet tot verlening
van decharge aan een bestuurder. De verlening van decharge aan een bestuurder
behoeft een afzonderlijk besluit van de algemene ledenvergadering.

8.

Het bestuur is op grond van artikel 10 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten
minste zeven jaren lang te bewaren.

Huishoudelijk reglement en commissies.
Artikel 17.
1.

De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk of ander reglement
vaststeËen, wijzigen en opheffen waarin onderwerpen worden geregeld waarin
door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
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2.

Een (huishoudelijk) reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met
de wet of met deze statuten.

3.

Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een (huishoudelijk) reglement is
het

bepaalde met

betrekking

tot

het

besluit

tot

statutenwijziging

van

overeenkomstige toepassing.
4.

De algemene ledenvergadering is bevoegd één of meer commissies in te stellen.
Alsdan worden de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie bij
(huishoudelijk) reglement bepaald.

Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing.
Artikel 18.
1.

Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de
ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging
van de statuten zal worden voorgesteld.

2.

Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen
voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgestelde 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 werd gehouden.

3.

Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts
worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden. Tot geldig uitgebrachte stemmen als bedoeld in de
vorige volzin, worden tevens gerekend de stemmen die overeenkomstig artikel 15
lid 9 elektronisch zijn uitgebracht.

4.

De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen
verlijden.

5.

Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de
ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het
besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

6.

De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en voor zover niet in die akte opgenomen een volledig
doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te
leggen ten kantore van het door de Kamers van Koophandel gehouden register. —

7.

Het in dit artikel bepaalde geldt overeenkomstig voor juridische fusie en juridische
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splitsing.
Ontbinding en vereffening.
Artikel 19.
1.

•-

Het bepaalde in de leden 1, 2, 3 en 5 van het voorgaande artikel is van
overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot
ontbinding van de vereniging.

2.

De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de
bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming
met het doel van de vereniging.

3.

De vereffening geschiedt door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)persoon,
tenzij door de algemene ledenvergadering anders wordt bepaald.

4.

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

5.

De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar(s) bekende
baten meer aanwezig zijn.

6.

De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard
gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door
de vereffenaar(s) als zodanig is aangewezen.

Slotakte
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze
akte. De zakelijke inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, 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 waarvan de wet voorlezing
voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. —
(w.g. de verschenen persoon en de notaris)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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