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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
(Transparency International Nederland)

Op zeven maart tweeduizend tweeëntwintig is voor mij, mr. Joyce Johanna Comelia
Aurelia Leemrijse, notaris te Amsterdam, verschenen
mr. Lisanne Bosman, geboren te Schiedam op vijf oktober negentienhonderd
negenentachtig, werkzaam bij Allen & overy LLp (kantoor Amsterdam),
Apollolaan 15,1077 AB Amsterd
De comparant heeft het volgende verklaard:
Tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering van Transparency
International Nederland, een vereniging, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende
te Mauritskade 64, Kamer 2D-3, 1092 AD Amsterdam en ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 34127809 (de vereniging), gehouden op vijftien
februari tweeduizend tweeëntwintig, is besloten de statuten van de vereniging te
wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen
deze akte te doen passeren. Van deze besluituorming blijkt uit een exemplaar van de
notulen van de hiervoor bedoelde vergadering dat aan deze akte is gehecht
(Bijlage). De secretaris van de vereniging heeft verklaard dat aan het vereiste
quoÍum uit artikel 28 van de statuten van de vereniging is voldaan.-
De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akÍe op vijftien
november tweeduizend zeventien verleden voor een waarnemer van rnr. J.J.C.A.
Leemrij se, notaris voornoemd
Ter uiwoering van voormeld besluit tot statutenwijzigingworden de statuten van de
vereniging hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt.-
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STATUTEN
HOOFDSTUK 1.

Artikel l. Begripsbepalingen.
1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde

betekenissen:

algemene vergadering betekent het orgaan van de vereniging dat wordt
gevormd door de leden dan wel een bijeenkomst van leden (of hun
vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten.

bestuur betekent het bestuur van de vereniging
bestuurder betekent een lid van het bestuur van de vereniging.
directeur betekent de directeur van de vereniging.

donateur betekent een donateur van de vereniging.
institutioneel lid betekent een institutioneel lid van de vereniging. 

-

lid betekent een lid van de vereniging, tenzij uit de context blijkt dat een lid
van het bestuur ofde raad van advies wordt bedoeld.
raad van advies betekent de raad van advies van de vereniging.
schriftelijk betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een

ander gangbaar coÍnmunicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan
worden ontvangen.

vereniging betekent de vereniging waarvan de interne organisatie wordt
beheerst door deze statuten.

I.2 Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze

statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETB.L EN DOEL
Naam, zetel en doelstelling
Artikel2.
2.I De vereniging draagt de naam: "Transparency Intemational Nederland"

tevens handelend onder de verkorte naam: TI-NL.
2.2 Zljheefthaar zetel te Amsterdam.

2.3 De vereniging stelt zich ten doel'
(a) het dienen van het algemeen belang door onder meer het bevorderen

van het maatschappelijk besef van de onaanvaardbaarheid van
comrptie door het doen van onderzoek, het formuleren van
beleidsaanbevelingen en advocacy zoals het verstrekken van
informatie omtrent comrptie in het algemeen en het ondersteunen

van initiatieven die de integriteit van de Nederlandse samenleving

(b) het bijdragen aan de doelstellingen van de internationale beweging
Transparency hrternational

2.4 De vereniging beoogt een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in
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artikel 5b van de Algemene Wet irnake Rijksbelastingen te zijn en als

zodanig aangemerkÍ te ztjn door de Nederlandse belastingdienst.
2.5 Het vermogen van de vereniging dient ter verwezenhjking van het doel van

de vereniging. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het
veÍïnogen van de instelling beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
De vereniging beoogt met haar algemeen nuttige activiteiten niet het
behalen y4n 6,insf.

HOOFDSTUK 3. DE LEDEN, INSTITUTIONELE LEDEN EN
DONATEURS.
De leden, institutionele leden en donateurs.
Artikel3.
3.1 De vereniging kent:

(a) leden;
(b) institutionele leden;

(c) donateurs.

Institutionele leden en donateurs zijn geen leden als bedoeld in artikel2:26
van het Burgerlijk Wetboek en hebben als zodanig geen stemrecht in de

algemene vergadering.

3.2 Het besfuur houdt een register waarin de namen, adressen en e-mailadressen
van leden, institutionele leden en donateurs zijn opgenomen. Het register
vermeldt tevens of het een lid, institutioneel lid of donateur betreft.

Artikel3a: Leden.
3a.l Het lidmaatschap staat open voor iedere natuurlijke persoon die de

doelstellingen van de vereniging onderschrijft en in doen en laten niet van
het tegendeel heeft doen blijken.

3a.2 Natuurlijke personen kunnen zich bij het bestuur schriftelijk aanmelden als

lid.
3a.3 Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Het bestuur kan de

directeur machtigen om te beslissen omtrent de toelating van leden. Een
beslissing dient binnen twee maanden na een aanvraag ter kennis van de

betrokkene te worden gebracht. Bij niet{oelating door het bestuur of de

directeur (daartoe door het bestuur gemachtigd) kan de algemene

vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 3b: Institutionele leden.

3b.1 Het institutioneel lidmaatschap staat open voor:
(a) rechtspersonen;

(b) niet-rechtspersonen die een onderneming drijven; en
(c) overheidsdiensten en -organisaties,

die de doelstellingen van de vereniging onderschrijven en in doen en laten
niet van het tegendeel (hebben) doen blijken.
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3b.2 Rechtspersonen, niet-rechtspersonen die een onderneming drijven en

overheidsdiensten en -organisaties kunnen zich bij het bestuur schriftelijk
aanmelden als institutioneel lid.

3b.3 Een institutioneel lid van de vereniging dient uit zijn midden een natuurlijk
persoon aan te wijzen als vertegenwoordiger van het institutionele lid van
de vereniging.

3b.4 Het lidmaatschap van een institutioneel lid dat door fusie of splitsing
ophoudt te bestaan, gaat niet over op de verkrijgende (rechts)persoon

onderscheidenlijk op een van de overeenkomstig de aan de akte van
splitsing gehechte beschrijving verkrijgende (rechts)personen, dan nadat

opnieuw de in artikel 3b.5 beschreven procedure is doorlopeÍt.-
3b.5 Het bestuur beslist omtrent de toelating van institutionele leden. Een

beslissing dient binnen drie maanden na een aanwaag ter kennis van de

betrokkene te worden gebracht. Bij niet-toelating door het bestuur kan de

algemene vergadering alsnog tot toelating fssluilen.-
Artikel3c: Donateurs.
3c.1 Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die de vereniging

financieel steunen met een eenmalige of herhaalde bijdrage.
3c.2 Het bepaalde in de artikelen 3b.3 en 3b.4 is van overeenkomstige toepassing

op een donateur die rechtspersoon is.

3c.3 Het bepaalde in artikel 3a.3 is van overeenkomstige toepassing op
toekomstige donateurs die de vereniging met een bijdrage wensen te
steunen.

3c.4 Donateurs mogen in het verenigingsjaar waarin zij hun bijdrage doen de

algemene vergadering bijwonen maar hebben geen stemrecht.

3c.5 Verleners van subsidies vanwege de overheid of de Europese Unie worden
niet aangemerkt als donateurs.

Verenigingsjaar
Artikel4.
Het verenigingsjaar is het kalenderjaar

Activiteitenprogramm
Artikel5.
5.1 De vereniging tracht het doel omschreven in artikel2 te bereiken door: 

-(a) het houden van studiebijeenkomsten en het organiseren van
symposla en congressen;

(b) het initiëren van wetenschappelijk onderzoek; het uitgeven of doen
uitgeven van periodieke schrifturen en boeken; en

(c) andere activiteiten mits in overeenstemming met de doeleinden
zoals verwoord in artikel2.

5.2 Alvorens het programma van activiteiten vast te stellen, waagt het bestuur
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de leden onder meer via de reguliere nieuwsbrieven om input.
Artikel6.
6.1 Het bestuur schrijft de in artikel 5 bedoelde bijeenkomsten uit en stelt de

agenda van elk vandeze bijeenkomst€n s&men.-
6.2 Het bestuur kan commissies voor bepaalde of onbepaalde tijd instellen, om

namens het bestuur bepaalde activiteiten te coórdineren of te organiseren of
het bestuur daarbij te ondersteunen. Samenstelling, taak en bevoegdheden
van deze commissies, worden nader geregeld door het bestuur of in het
huishoudelijk reglement.

Geldmiddelen.
Artikel T.

7.1, De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit
(a) de netto-opbrengst van de door de vereniging ontplooide activiteiten

ter verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging;
(b) bijdragen van leden, institutionele leden en donateurs;

(c) subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten;

(d) interesten en dividenden op tegoeden van de vereniging;
(e) andere baten die niet in strijd zijn met de doelstellingen van de

vereniging en voor zover door het bestuur uitdrukkelijk aanvaard. -
7.2 Bij het aanvaarden van bijdragen let het bestuur in het bijzonder op de

onafhankelijkheid en reputatie van de vereniging.
Bijdragen van leden, institutionele leden en donateurs.
Artikel S

8.1 Leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan de

minimum hoogte door de algemene vergadering wordt vastgesteld en
gewijzigd. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een

verschillende bijdrage betalen. In bijzondere gevallen kan het bestuur aan

leden geheel of gedeeltelijke ontheffing verlenen tot het betalen van een

biiCraqe.

8.2 Institutionele leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage,
waarvan de minimum hoogte door het bestuur wordt vastgesteld en
gewijzigd. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een

verschillende bijdrage betalen. In bijzondere gevallen kan het bestuur aan

institutionele leden geheel of gedeeltelijke ontheffrng verlenen tot het
betalen van een bijdrage.

8.3 Donateurs steunen de vereniging met een jaarlijkse of eenmalige financiële
bijdrage. Het bestuur kan een minimum hoogte van de donatie vaststellen en

wuzlgen.
Beëindiging lidmaatschap of institutioneel lidmaatschap.
Artikel9.
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Het lidmaatschap of institutioneel lidmaatschap eindigt: 

-

(a) door de dood van het lid;
(b) door ophouden te bestaan na ontbinding van de rechtspersoon ofindien de

rechtspersoon door fusie of splitsing ophoudt te bestaan, als bedoeld in
artikel ?b.4'

(c)

(d)

(e)

door het beëindigen van de onderneming van een niet-rechtspersooni-
door het beëindigen of ontbinden van een overheidsdienst of --organisatie;-
door opzegging door het lid of institutioneel

(g) door ontzetting; of
(D door opzegging door de vereniging;

(h) door omzetting van het lidmaatschap in een donateurschap door de

v-rËirijrír$.
Artikel10.
10.1 Opzegging door het lid of institutioneel lid kan geschieden zonder opgave

van redenen. Opzegging door het lid of institutioneel lid kan slechts
geschieden per einde van een boekjaar, waarbij een opzegtermijn van ten
minste vier weken in acht moet worden genomen. In afivijking van het
vorenstaande kan een lid of institutioneel lid zijn lidmaatschap met
onmiddellijke ingang beëindigen indien van het lid of institutioneel lid
redelijkerwijs niet verlangd kan worden het lidmaatschap of institutioneel
lidmaatschap te laten voortduren alsmede binnen een maand nadat hem een

besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere

rechtsvorm of tot fusie of splitsing. Een lid of institutioneel lid is niet
bevoegd zijn lidmaatschap of institutioneel lidmaatschap met onmiddellijke
ingang op te zeggen in het geval van wijziging van geldelijke rechten en

verplichtingen.
1,0.2 Opzegging door de vereniging kan geschieden wanneer een lid of

institutioneel lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap
of institutioneel lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij
zljn verplichting jegens de vereniging niet nakomt alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap

of institutioneel lidmaatschap te laten voortduren.

10.3 Ontzetting uit het lidmaatschap of institutioneel lidmaatschap geschiedt

door het bestuur en kan slechts plaatsvinden indien een lid of institutioneel
lid in strijd met de statuten, reglementen, besluiten van de vereniging
handelt, of de vereniging op (kennelijk) onredelijke wijze benadeelt. 

-
I0.4 Het bestuur brengt een besluit tot opzegging van het lidmaatschap of

institutioneel lidmaatschap door de vereniging en een besluit tot ontzetting
onder opgave van de redenen ten spoedigste ter kennis van het betrokken lid
of institutioneel lid. Hem staat binnen een maand na ontvangst van bedoelde
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kennisgeving beroep open op de algemene vergadering. Gedurende de

beroepstermijn en hangende het beroep is het lid of institutioneel lid
geschorst. Wanneer het lidmaatschap of institutioneel lidmaatschap in de

loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het
geheel verschuldigd.

Opzegging van donateurs.
Artikel ll.
11.1 De verhouding tussen een donateur en de vereniging kan te allen tijde en

zonder opgaaf van redenen worden beëindigd door opzegging door de

donateur of de vereniging
II.2 De opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur
HOOFDSTUK 4. HET BESTUUR EN DIRECTEUR.
Bestuur
Artikel 12.

I2.l Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen die door de algemene

vergadering worden benoemd. De algemene vergadering bepaalt op
voordracht van het bestuur het precieze aantal leden.

12.2 Indien het bestuur tijdelijk uit minder dan drie personen bestaat blijft het
niettemin bevoegd onder gehoudenheid zo spoedig mogelijk een algemene

vergadering bijeen te roepen waarin in die vacature(s) wordt voorzien.
12.3 Bestuurders worden uit de leden benoemd.

I2.4 Bestuurders worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste
vijf leden gezamenlijk

12.5 De voorzitter wordt in functie benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden
een secretaris en een penningmeester aan, die tezamen met de voorzitter het
dagelijks bestuur vorÍnen. Het bestuur kan besluiten ook andere

bestuursleden aan het dagelijks bestuur toe te voegen. De functies van
secretaris en penningmeester kunnen tijdelijk worden gecombineerd. 

-
12.6 Bestuurders ontvangen ter zake van de door hen in die hoedanigheid voor

de vereniging verrichte werkzaamheden geen beloning. Zij hebben wel
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten.

Artikel13.
13.1 Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Aftredende

bestuurders zijn herbenoembaar voor een tweede termijn. Na de tweede
termijn dient een periode van één jaar in acht te worden genomen alvorens
de bestuurder nog één maal voor een termijn van drie jaar kan worden
benoemd. Een bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden ontslagen of geschorst.

I3.2 In het geval van aftreden van een bestuurder of uitbreiding van het bestuur
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wordt de zo ontstane vacature aangekondigd via mailing of nieuwsbrief,
minstens twee maanden voor de eerstvolgende algemene vergadering. In
bijzondere gevallen kan van deze procedure worden afgeweken, ter discretie
van het bestuur. Kandidaten voor de ontstane vacafures worden voorgesteld
door het bestuur erVof gewone leden zoals bepaald in artikel 12.4.

13.3 BU aftreden van bestuurders worden de vacatures vervuld op de

eerstvolgende algemene vergadering. Het bestuur kan besluiten de taken
van een aftredend bestuurder te laten vervullen door een door het bestuur
aangewezen persoon tot de eerstvolgende jaarvergadering

Bestuurstaak en taakverdeling.
Artikel 14

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, behoudens de beperkingen
volgens deze statuten. Blj de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich
naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie.-
\-ertegenwoordiging.
Artikel1.5.
15.1 Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet

anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien
toe aan (i) de voorzitter tezamen met één andere bestuurder of (ii) t'wee

bestuurders gezamenlijk handelend.

15.2 Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen
vertegenwoordigt de vereniging met inachtneming van de begrenzing aan

zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door
het bestuur bepaald. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus

benoemde functionaris kan zich niet uitstrekken tot gevallen waarin de

vereniging een tegenstrijdig belang heeft met de desbetreÍfende
functionaris, of met één of meer bestuurders

Bestuursvergaderingen en - besluiten.
Artikel 16.

16.l Het bestuur stelt een reglement van orde op voor bestuursvergaderingen

en -besluiten, dat ten kantore van de vereniging of elekÍronisch ter inzage
gelegd zal worden ten behoeve van de leden. Dit reglement van orde kan
ook worden opgenomen in governance regels die op gelijke wijze ter ir:zage

zullen worden gelegd ten behoeve van de leden.-
16.2 De governance regels, die regels geven over de taken, bevoegdheden,

verantwoordelijkheden en werkwijzen varl de diverse organen en functies
binnen de vereniging, zullen geen bepalingen mogen bevatten die afivijken
van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij
de afivijking door de wet of de statuten wordt toegestaan. Bij conflict

8EU03: 2005565487.4



ALLEN & OVERY

prevaleren de statuten boven de governance regels.

16.3 Vergaderingen van het bestuur kunnen worden gehouden door het
bijeenkomen van bestuurders of door middel van telefoongesprekken,

"video conference" of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle
deelnemende bestuurders in staat zijn gelijktijdig met elkaar te
communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering
geldt als het ter vergadering aanwezigzijn.

16.4 Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle
bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten
en geen bezwaar maken tegen deze wijze van besluitvorming. Van een

aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen
antwoorden door de secretaris een besluit opgemaakt, dat na
medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.-

Tegenstrijdig
Artikel lT.
I7.1' Een bestuurder met een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel I7.2 of

met een belang dat de schijn van een dergelijk tegenstrijdig belang kan
hebben (beide een (potentieel) tegenstrijdig belang) stelt zijn
medebestuurders hiervan in keruf s. 

-

17.2 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming
binnen het bestuur, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk
belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met
haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan
worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene
vergadering.

17.3 Van een (potentieel) tegenstrijdig belang als bedoeld in de artikelen 17.1 en
l7.2 is slechts sprake, indien de bestuurder in de gegeven situatie niet in
staat moet worden geacht het belang van de vereniging en de met haar
verbonden organisatie met de vereiste integriteit en objectiviteit te
behartigen.

l7.4 De bestuurder die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet
de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als bestuurder zouden
toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een besfuurder die belet heeft.-

17.5 Een (potentieel) tegenstrijdig belang tast de vertegenwoordigings-
bevoegdheid als bedoeld in artikel 15.1 niet aan. De algemene vergadering
kan bepalen dat daarnaast een of meer personen op grond van dit artikel
17.5 bevoegd zijn tot vertegenwoordiging in aangelegenheden waarin zich
tussen de vereniging en een of meer bestuurders een (potentieel)
tegenstrijdig belang voordoet.

Ontstentenis en belet.
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Artikel 18.

18.1 In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende
bestuurders of is de overblijvende bestuurder tijdelijk met het besturen van
de vereniging belast.

18.2 In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige
bestuurder wordt de vereniging tijdelijk bestuurd door een of meer personen

die daartoe door de algemene vergadering worden aangewezen.
18.3 Bij de vaststelling in hoeverre bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd

zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, of stemmen, wordt geen

rekening gehouden met vacante bestuurszetels en bestuurders die belet

Artikel 19.

hebben.

Di16sfsrr1.-

19.1

t9.2

Het bestuur kan een directeur aanwijzen die onder de verantwoordelijkheid
van het bestuur tot taak heeft de dagelijkse gang van zaken van de

vereniging en de met haar verbonden organisatie te regelen
Het bestuur kan de taken en bevoegdheden van de directeur vastleggen in
een separaat directiereglement of de governance regels als bedoeld in artikel
16.2.

19.3 Aan de directeur kan een volmacht worden verleend tot vertegenwoordiging
van de vereniging met inachtneming van het bepaalde in artikel 15.2. Deze
volmacht kan worden ingeschreven in het handelsregister

Kantoor
Artikel20.
20.1 Het bestuur kan een kantoor instellen bestaande uit één of meer personen,

onder leiding van de directeur
20.2 Indien ingesteld, zalhet kantoor onder leiding van de directeur belast zijn

met en verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken van de
vereniging, onder meer inhoudende (i) het uitvoeren van het door het
bestuur opgestelde beleid en strategie, (ii) het doen van beleidsvoorstellen,
(iiD het ontwikkelen van activiteiten en projectvoorstellen, (iv) het
leidinggeven aan en uitvoeren van activiteiten en projecten, (v) het
bijhouden van de verenigingsregisters, (vi) het voeren van het financiële
beheer en de daarbij behorende administratie, (viD marketing en
communicatie, (viii) het onderhouden van nauwe betrekkingen met het
Secretariaat van Transparency International, Transparency International EU
en nationale afdelingen van Transparency International en (ix) het voeren
van de anti-comrptie lobby, alles onder de verantwoordelijkheid van het
fs5tuu1.

20.3 Het bestuur kan de directeur en de overige personen die op het kantoor

EU03: 2005565487.4 10



ALLEN & OVERY

werkzaam zijn een bezoldiging toekennen.

HOOFDSTUK 5. RAAD VAN ADVIE
Artikel2l.
2l.l De vereniging heeft een raad van advies bestaande uit een door het bestuur,

na overleg met de raad van advies, vast te stellen aantal van ten minste drie
natuurlijke personen.

21.2 De leden van de raad van advies worden benoemd en ontslagen door het
bestuur, na overleg met de raad van advies. ln ontstane vacatures wordt zo

spoedig mogelijk voorzien. Slechts natuurlijke personen kunnen tot lid van
de raad van advies worden benoemd.

21.3 De leden van de raad van advies worden benoemd voor een termijn van
maximaal drie jaar. Leden van de raad van advies zijn maximaal één keer
herbenoembaar

2L4 De raad van advies en zijn leden hebben tot taak het gewaagd en

ongevraagd adviseren van het bestuur; de raad van advies en zijn leden
oefenen geen toezichthoudende taken uit. Bij de vervulling van hun taak
richten de leden van de raad van advies zich naar het belang van de

vereniging en de met haar verbonden organisatie.
2I.5 De raad van advies vergadert ten minste één maal per jaar tezamen met het

bestuur

21.6 Vergaderingen van de raad van advies kunnen worden gehouden door het
bijeenkomen van de leden van de raad van advies of door middel van
telefoongesprekken, "video conference" of via andere

communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende leden van de raad van
advies in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan

een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering
aanwe gzLJn.

2L7 De raad van advies kan, met inachtneming van de wet en de statuten van de

vereniging, een reglement opstellen omtrent haar samenstelling,
bevoegdheden en wijze van besluitvorming.

HOOFDSTUK 6. BOEKJAAR.
Boekjaar, bestuursverslag en jaarrekening.
Artikel22.
22.1 Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.
22.2 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens

verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, brengt het
besfuur een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en

het gevoerde beleid, en legt dit voor de leden ter irzage ten kantore van de

vererugmg.

22.3 Binnen deze termijn legt het bestuur ook een jaarrekening ter irzage voor de
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De jaarrekening bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en een
toelichtins.
De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de

handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave
van reden melding gemaakt

22.6 De vereniging kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal aan een
accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het
verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze
daartoe niet over dan is het bestuur bevoegd. De accountant brengt omtrent
zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. De accountant geeft de uitslag
van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de
jaarrekening. De accountantsverklaring wordt overeenkomstig artikel 22.8
beschikbaar gesteld aan de leden. Het bepaalde in artikel 2:393 van het
Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. 

-22.7 Indien geen accountantsverklaring als bedoeld in artikel 22.6 beschikbaar
wordt gesteld, dan benoemt de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuur, jaarlijks een kascommissie van ten minste twee leden die geen deel
van het bestuur mogen uitmaken. Aftredende leden van de kascommissie
zijn herbenoembaar voor maximaal drie termijnen van één jaar. De
kascommissie onderzoekt de jaarrekening en breng[ aan de algemene
vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de

kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gewaagde
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de verenigingskas en de
waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van
de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

22.8 De verenigingzorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en
de krachtens de wet of deze statuten toe te voegen gegevens vanaf de
oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering te haren kantore
aanwezig zijn. Leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een
afschrift van verkrij gen.

22.4

22.5

22.9

22.10

De jaarrekening wordt goedgekeurd door de algemene vergadering
Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de algemene vergadering
omtrent het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening
van hun taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening
of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de goedkeuring van de
jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt. De reikwijdte van
een verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van de
r. 'of

HOOFDSTUK 7. ALGEMENE VERGADERING. 

-
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Artikel23.
Algemene vergaderingen worden gehouden op een plaats en tijd door het
bestuur bepaald.

Algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het
bestuur. Bij afivezigheid van de voorzitter neemt een andere bestuurder zijn
taak waar. Indien het functioneren van de voorzitter en/of van het bestuur
besproken wordt, wordt de algemene vergadering voorgezeten door een lid
die hiertoe wordt aangewszen door de algemene vergadering
Jaarlijks wordt, binnen zes maanden na het einde van boekjaar behoudens

verlenging van deze termijn door de algemene vergadering de

"jaarvergadering" gehouden.

In de jaarvergadering brengt het bestuur een jaarverslag uit over de gang

van zaken binnen de vereniging en het gevoerde beleid. Het bestuur legt de
jaarrekening ter goedkeuring aan de vergadering over

Artikel24.
24.1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De

oproeping geschiedt schriftelijk aarL de adressen van de leden en
institutionele leden volgens het ledenregister, bedoeld in artikel 3.2. De
termijn voor de oproeping bedraagt ten minste drie weken. Bij de oproeping
worden de te behandelen onderwelpen venneld, onverminderd het bepaalde
in artikel23

24.2 Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte der
stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op
een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,

kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
overeenkomstig artikel 24.I of bij advertentie in ten minste één ter plaatse

waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. De verzoekers
kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de

vergadering en met het opstellen van de notulen.
Artikel25.
25.I Leden en institutionele leden alsmede donateurs zijn gerechtigd de

algemene vergadering bij te wonen en het woord te voeren.
25.2 Het is leden en institutionele leden toegestaan bij schriftelijke volmacht

maximaal één lid te vertegenwoordigen.
25.3 Rechtspersonen die institutioneel lid zijn, worden bU de algemene

vergadering vertegenwoordigd door de in artikel 3b.3 genoemde natuurlijke
persoon, tenzij voorafgaande aan de vergadering een andere
vertegenwoordiger is gemeld aan en is goedgekeurd door het bestuur
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25.4 Het bestuur kan, indien daar aanleiding toe is, andere personen uitnodigen

25.5 Op uitnodiging van het bestuur kunnen andere personen en de

vertegenwoordigers van institutionele leden de algemene vergadering
bijwonen. Leden kunnen andere personen meebrengen, mits zij die personen

voor aanvang van de vergadering aanmelden bij het bestuur

het woord t€ voeren.-

en eisen stellen.

één stem uit te brengen.

25.6

25.7

26.3

26.4

Stemgerechtigd zijn uitsluitend natuurlijke personen die lid zijn van de
.raro-i ^i - -

De bestuurders hebben als zodanig een raadgevende stem in de algemene

vergadering.

25.8 Het recht tot bijwonen van de algemene vergadering, het recht daarin het
woord te voeren alsmede het stemrecht kunnen worden uitgeoefend met
gebruikmaking van elektronische communicatiemiddelen, indien en voor
zover de mogelijkheid daartoe uitdrukkelijk is voorzien in de oproeping tot
de algemene vergadering. Het gebruikte elektronische communicatiemiddel
dient zodanig te zijn dat alle personen die aldus aan de algemene
vergadering deelnemen daardoor tot genoegen van de voorzitter kunnen
worden geïdentificeerd. De oproeping kan verder gegevens bevatten met
betrekking tot de toegelaten elektronische communicatiemiddelen en het
gebruik daarvan, en de voorzitter kan ter zake nadere aanwijzingen geven

Artikel26.
26.I Op de algemene vergadering worden besluiten genomen bij gewone

meerderheid van stemmen, temij deze statuten anders bepalen. Elk
aanwezig of vertegenwoordigd stemgerechtigd lid heeft daarbij het recht

26.2 Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering
kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien
het betreft een stemming over personen kan ook een meerderheid van de ter
vergadering aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen

schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij
gesloten, ongetekende briefi es.

Uitsluitend bij schriftelijke stemmingen worden blanco stemmen gerekend
geldig te zijn uitgebracht

Besluiten kunnen bij acclamatie worden genomen, indien geen van de ter
vergadering aanw ezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.

Huishoudelijk reglement.
Artikel2T.
27.1 De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels

stellen omtrent alle onderwe{pen, waarvan de regeling door de statuten
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wordt vereist, of de algemene vergadering gewenst voorkomt.
27.2 Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die

afivijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de

statuten, tenzij de afivijking door de wet of statuten wordt toegestaan. Bij
conflict prevaleren de statuten.

HOOFDSTUK 8. STATUTENWIJZIGING; ONTBINDING EN OVERIGE
BEPALINGEN.
Statutenwijzíging.
Artikel2S.
28.1, Deze statuten kunnen worden gewijzigd door de algemene vergadering op

voorstel van het bestuur of van ten minste tien leden.

28.2

28.3

28.4

Het bestuur doet zijn voorstellen schriftelijk aan de leden toekomen.
Voorstellen van leden worden ingediend bij het bestuur, dat deze schriftelijk
ter kennis van de overige leden brengt
Een algemene vergadering, waarin ten minste tien procent van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, behandelt de voorstellen en de conform
artikel 28.5 ingediende amendementen. ln de oproep tot deze algemene

vergadering wordt het voornemen tot wijziging van de statuten

medegedeeld.

De in artikel 28.3 genoemde algemene vergadering vindt niet eerder plaats

dan dertig dagen na de in artikel 28.2 genoemde kennisgeving aan de

overige leden.

28.5 Tot zeven dagen voor de in artikel 28.3 genoemde algemene vergadering
kunnen door leden amendementen schriftelijk worden ingediend bij het
bestuur, dat deze schriftelijk ter kennis van de leden brengt.

28.6 De voorstellen en de amendementen liggen ten minste vijf dagen vóór de in
artikel 28.3 genoemde vergadering ten kantore van de vereniging voor de

leden ter irwage tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt
^-t"^,,,{ ^-

28.7 Is niet tien procent van de leden aanwezig of vertegenwoordigd bij de in
artikel 28.3 genoemde vergadering, dan wordt binnen vier weken daarna

een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het
voorstel zoals dat in de in artikel 28.3 genoemde vergadering aan de orde is
geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan
worden besloten, met inachtneming van het hierna in artikel 28.8 bepaalde,

met dien verstande dat de voorgestelde wijzigingen worden aangenomen

met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

28.8 Eerst wordt ter vergadering gestemd over de schriftelijk ingediende
amendementen, een amendement kan worden aangenomen met gewone
meerderheid van stemmen. Het al dan niet geamendeerde voorstel wordt
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geschieden

Artikel29.
29.1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene

vergadering.
29.2 Een besluit tot ontbinding behoeft ten minste drie vierde van de uitgebrachte

stemmen in een vergadering waarin ten minste één vijfde van de
stemgerechtigde leden tegenwoordig is. Is niet één vijfde van deze leden
tegenwoordig, dan kan tijdens de eerstvolgende, eventueel daartoe
tussentijds bijeengeroepen algemene vergadering, over het voorstel zoals
dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, worden besloten,
ongeacht het aantal tegenwoordige leden, mits met een meerderheid van ten
minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen.

29.3 Bij het besluit tot ontbinding zal tevens worden
(a) de dag waarop de ontbindingzal ingaan;
(b) door wie de liquidatie van het vermogen van de vereniging zal

ALLEN & OVERY

daarna in zijn geheel in stemming gebracht, tenzij de vergadering met
gewone meerderheid van stemmen besluit tot artikelsgewijze stemming
over bepaalde artikelen. In beide gevallen kunnen de voorgestelde
wijzigingen slechts worden aangenomen met een meerderheid van twee
derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

(c) de bestemming van een eventueel batig saldo, waarbij dit saldo
moet worden bestemd ten behoeve van een algemeen nut beogende
instelling en/of een buitenlandse instelling die uitsluitend of
nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt.

Overige bepalingen
Artikel30.
30.1 In gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur
30.2 Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering in bijzondere

omstandigheden van artikel 12,13,23 tot en met 26 afivijken.
Slot.
De comparant is mij, notaris, bekend.-
Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hooftl van deze akte
vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk
aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daarna verklaard
van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en
op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte
voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend
(Volgen handtekeningen)
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