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OPRICHTING VERENIGING
Heden, de negentiende oktober negentienhonderd vijfennegentig is voor mij, Mr Hans
Mannheim, notaris ter standplaats Amsterdam verschenen: mevrouw Antoinette Leonie
Kalisvaart, managementassistent, wonende te (1056 VR) Amsterdam, Pieter van der Doesstraat
132, twee hoog, geboren te Veghel op twaalf november negentienhonderd zesenzestig, houder
van een Nederlands rijbewijs met nummer 0072134594, ongehuwd, te dezen handelend als
schriftelijk gevolmachtigde van:
1.

de heer Hendrik Jan Dekker, psychosociaal werker, wonende te (3711 AE) Austerlitz,
Oude Post-weg 123, geboren te Austerlitz op vijftien juli negentienhonderd zesenvijftig,
houder van Nederlands paspoort met nummer X750567, gehuwd;
2. mevrouw Willemina Jenny Verhagen, psychosociaal werker, wonende te (1274 CV)
Huizen, Eier-landen 60, geboren te Vreeswijk op vijf april negentienhonderd
eenendertig, houder van Nederlands paspoort met nummer C660654, gehuwd.
Van deze volmachten is mij, notaris, genoegzaam gebleken uit twee onderhandse akten, die
aan deze minuut zijn gehecht. De comparante verklaarde dat voornoemde volmachtgevers bij
deze akte een vereniging oprichten en daarvoor de navolgende statuten vaststellen:

STATUTEN
Naam
Artikel 1
De vereniging draagt de naam Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden.

Zetel
Artikel 2
Zij heeft haar zetel te Utrecht.

Doel
Artikel 3
1. De vereniging heeft ten doel de beroepsuitoefening van de bij haar aangesloten
psychosociaal werkenden te begeleiden, te ondersteunen en te optimaliseren.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. de belangenbehartiging van haar leden op mentaal maatschappelijk en sociaal gebied,
waar gewenst en noodzakelijk;
b. het uitwisselen van kennis en informatie;
c. het streven naar en bevordering van de wettelijke erkenning van het beroep van
psychosociaal werkende;
d. het instellen van en het toezicht houden op het naleven van praktijkvoorschriften en
een erecode voor psychosociaal werkenden;
e. het specificeren van opleidingseisen alsmede normering van de opleidingskwaliteit en
toezicht daarop voor het beroep van psychosociaal werkende;
f. erkennen van de opleidingen, scholen en instituten welke aan de door haar gestelde
eisen voldoen;
g. het onderhouden van geregelde contacten met de door haar erkende scholen,
opleidingen en instituten;
h. het organiseren van nascholingsbijeenkomsten;
i. het organiseren van nascholingsbijeenkomsten gericht op het behoud van het
licentierecht;
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j.

k.
l.

het installeren en in stand houden van een adviesraad met betrekking tot het werken
als psychosociaal werkende in het algemeen. Bedoelde raad dient te bestaan uit
externe deskundigen die met betrekking tot de beroepsuitoefening van de
psychosociaal werkende maatschappelijke en/of wettelijk gezag dragen;
het installeren en in stand houden van een adviesraad met betrekking tot het werken
als psychosociaal werkende. Bedoelde raad dient te zijn samengesteld uit
vertegenwoordigers van erkende scholen, de licentieleden en de vereniging;
de samenwerking met of het ondersteunen van openbare en particuliere organisaties
die de doelstelling van de vereniging geheel of gedeeltelijk, uitsluitend of ondermeer
beogen.

Leden
Artikel 4
1. De vereniging kent:
a. leden;
b. aspirant-leden;
c. begunstigers.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Leden van de vereniging kunnen slechts zijn, natuurlijke personen die de leeftijd van één en
twintig jaar hebben bereikt en aantonen dat zij met goed gevolg de opleiding tot
psychosociaal werkende aan één van de door de vereniging erkende scholen, opleidingen
of instituten hebben voltooid.
Aspirant-leden van de vereniging kunnen slechts zijn natuurlijke personen, die de leeftijd
van één en twintig jaar hebben bereikt en aantonen dat zij als cursist van de opleiding tot
psychosociaal werkende aan één van de door de vereniging erkende scholen, opleidingen
of instituten staan ingeschreven.
Begunstigers zijn natuurlijke- en/of rechtspersonen die zich schriftelijk bereid hebben
verklaard bij het bestuur de vereniging financieel te steunen met een door de algemene
vergadering vast te stellen minimumbijdrage en als zodanig zijn toegelaten. In de
aanmelding moet het bedrag van de jaarlijkse contributie worden medegedeeld.
Als lid respectievelijk aspirant-lid kan men met inachtneming van het vorenstaande worden
toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft
ingediend.
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door
erfopvolging te worden verkregen.
Aan de leden die beroepsmatig werkzaam zijn als psychosociaal werkende kan, indien zij
voldoen aan nader bij reglement vast te stellen voorwaarden door het bestuur een
zogenaamde licentie worden afgegeven. Het bestuur kan een licentie intrekken in de in het
desbetreffende reglement genoemde gevallen.
Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden, aspirant-leden
en begunstigers zijn opgenomen.

Aspirant-leden
Artikel 5
1. Aspirant-leden hebben de rechten en verplichtingen aan het gewone lidmaat-schap van
leden verbonden, met uitzondering van het hebben van stemrecht in de algemene
vergadering.
2. De rechten en verplichtingen worden bij de toelating vastgesteld.

Toelating
Artikel 6
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, aspirant-leden en begunstigers.
2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
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Einde van het lidmaatschap
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
2.

3.

4.

5.
6.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van
een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke vóór de eerste
december in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen
acht dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad,
loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het
bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het
lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling
schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke
verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan alsmede wanneer het lid heeft
opgehouden tot voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het
lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan het
onmiddellijk beëindigen van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs
van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De
opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).
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 reden(en), in kennis stelt. De betrokkene
is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de
algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden
genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of
oorzaak, eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid
verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 2:36 van het Burgerlijk Wetboek
kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit
krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden aard worden
verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

Einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers
Artikel 8
1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door
opzegging worden beëindigd behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende
verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

Jaarlijkse bijdragen
Artikel 9
1. De leden, de aspirant-leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een
jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen
daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
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2.

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke onthef-fing van de
verplichtingen tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Bestuur
Artikel 10
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, die door de algemene
vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het
bepaalde in lid 2.
2. De algemene vergadering kan besluiten dat tenminste één lid van het bestuur buiten de
leden wordt benoemd.
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of rneer bindende voor-drachten,
behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd
zowel het bestuur als tien of meer leden. De voordracht door tien of rneer leden moet vóór
de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering,
genomen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden
vertegenwoordigd is.
5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeen-komstig het
voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend ka-rakter te ontnemen, dan is de
algemene vergadering vrij in haar keuze.
6. Indien er rneer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
voordrachten.

Einde bestuurslidmaatschap, schorsing
Artikel 11
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door
de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen
drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die
termijn.
2. Het bestuurslidmaatschap eindige voorts:
a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van
het lidmaatschap van de vereniging;
b. door verlies van het vrije beheer over het vermogen van het des-betreffende
bestuurslid;
c. door bedanken.

Bestuursfuncties -Besluitvorming van het bestuur
Artikel 12
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer
dan één functie bekleden.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die
door de voorzitter en de secretaris warden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van
hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de
totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
3. Bij huishoudelijke reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergade-ringen van en
de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Bestuurstaak - Vertegenwoordiging
Artikel 13
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van
de vereniging.
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2.
3.
4.

5.

Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is
echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene verga-dering te beleggen waarin de
voorziening in de open plaats of de open plaat-sen aan de orde komt.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak
te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten
tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreem-ding en bezwaring van
registergoederen, en tot het aangaan van overeen-komsten 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. Op het ontbreken van deze
goedkeuring kan door en tegen derden beroep w0rden gedaan.
Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging
vertegenwoordigd:
a. hetzij door het bestuur;
b. hetzij door de voorzitter;
c. hetzij door twee andere bestuursleden.

Jaarverslag -Rekening en verantwoording
Artikel 14
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles
betreffende de werkzaamheden van de vereniging naar de eisen die voortvloeien uit deze
werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende
boeken, bescheiden en andere gegevens-dragers op zodanige wijze te bewaren, dat te
allen tijde de rechten en ver-plichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het
verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering,
zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en
lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste
twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt
de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering
verslag van haar bevindingen uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boek-houdkundige
kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Met
bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen,
haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en
bescheiden der vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere com-missie.
7. Indien omtrent de getrouwheid van de stukken als bedoeld in lid 3 aan de algemene
vergadering een verklaring wordt overgelegd afkomstig van een registeraccountant kan de
benoeming van een commissie als bedoeld in lid 4 achterwege blijven.
8. Het bestuur is verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers bedoeld in de
leden 2 en 3 gedurende tien jaar te bewaren.

Algemene vergaderingen
Artikel 15
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene
vergadering -de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan
de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in arti-kel 14 met het
verslag van de aldaar bedoelde commissie;
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b.

3.
4.

de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende
verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de op-roeping voor de
vergadering.
Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk
oordeelt.
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. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen een gevolg wordt gegeven, kunnen
de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20
of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen
dagblad, met inachtneming van de in artikel 20 vermelde oproe-pingstermijn.

Toegang en stemrecht
Artikel 16
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het
bestuurslid/de bestuursleden dat/die geen lid van de vereniging is/zijn, alle aspirant-leden
en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in
artikel 7 lid 4, en geschorste bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene
vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Een be-stuurslid dat geen
lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uit-brengen.

Voorzitterschap - Notulen
Artikel 17
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereni-ging of zijn
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere
bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet
in het voorzitterschap voorzien, van voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een andere door de
voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de
notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen
een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de
notulen of van het proces verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming van de algemene vergadering
Artikel 18
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de
vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de
juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid
der vergadering of, indien de oorspronkelijke stem-ming niet hoofdelijke of schriftelijk
geschiedde, een stemgerechtigde aan-wezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechts-gevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
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5.

Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een
tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weder
niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat
hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen
is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is
begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de
voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon
uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe
stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
6. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van
beiden is gekozen.
7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is
het verworpen.
8. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming
gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke
stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is
mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoof-delijke stemming verlangt.
9. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een verga-dering bijeen,
heeft mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de
algemene vergadering.
10. Zolang in een algemene vergadering alle leden 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.

Adviesraad/Tuchtraad

Artikel 19
1. De vereniging kent een adviesraad en een tuchtraad. De leden van de advies-raad en de
tuchtraad worden benoemd door de algemene vergadering die tevens het aantal vaststelt.
2. Aan het oordeel van de tuchtraad dienen vraagstukken en geschillen aan-gaande de
beroepsuitoefening van de psychosociaal werkende in het alge-meen, overtredingen inzake
het reglement, praktijkvoorschriften en de erecode te worden voorgelegd.
3. Aan het oordeel van de adviesraad dienen vraagstukken en geschillen aangaande de
kwaliteit van het functioneren als psychosociaal wer-kende te worden voorgelegd.

Biieenroeping algemene vergadering
Artikel 20
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping
geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in
artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen; de dag van
verzending niet meegerekend.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onvermin-derd het
bepaalde in de artikelen 21 en 22.
3. Elk lid kan twee weken voor de te houden vergadering verzoeken onder-werpen op de
agenda te plaatsen. Alle leden worden van het verzoek in kennis gesteld. Het bestuur beslist
of aan het verzoek gehoor wordt gegeven. Het bestuur informeert de algemene
vergadering over zijn beslissing.
4. Het bepaalde in lid 3 is niet van toepassing bij de besluitvorming omtrent statutenwijziging
of ontbinding van de vereniging.
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Statutenwijziging
Artikel 21
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op
een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag
waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor
bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de le-den tegenwoordig, of vertegenwoordigd,
dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen te houden binnen
vier weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige
vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
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 be-voegd.

Ontbinding
Artikel 22
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het
bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige
toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het be-sluit tot
ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding
kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

Huishoudelijk reglement
Artikel 23
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Slotbepaling
Artikel 24
Tenslotte verklaarde de comparante dat voor de eerste maal worden benoemd tot leden van
het bestuur:
1. de heer Hendrik Jan Dekker voornoemd, als voorzitter;
2. mevrouw Antoinette Leonie Kalisvaart voornoemd, als secretaris/penningmeester,
3. mevrouw Willemina Jenny Verhagen voornoemd, als lid.
De comparante, wier identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van het in deze akte
vermelde document, is mij, notaris, bekend. waarvan akte, in minuut is verleden te Amsterdam
op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze
akte aan de comparante heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis
genomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte
voorlezing door de comparante en mij, notaris, ondertekend.
was getekend:
A.L. Kalisvaart,
H. Mannheim.
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