
Artikel	1		Definities	
In	dit	huishoudelijk	reglement	wordt		verstaan		onder		
	
"Activiteit(en)"	-	de	activiteit(en)	georganiseerd	door	de	Vereniging	in		overeenstemming	met	
de	doel	stellingen	van	de		Vereniging;		
"Algemene		Ledenvergadering"	-	de	algemene	ledenvergadering	van	de	Vereniging,		zoals	
bedoeld	in	paragraaf	(ii)	onder	definities	in	de		Statuten;		
"Bestuur"	-	het	bestuur		van	de	Vereniging;		
"Lid	/	Leden"	-		het	lid	/	de	leden	van	de	Vereniging;		
"Lidmaatschap"	-	het	lidmaatschap	van	de	Vereniging;				
"Lidmaatschapskaart"	-	het	geldige		door	de	Vereniging	aan	de	Leden		verstrekte	bewijs		van	
Lidmaatschap	vastgesteld	door		het	Bestuur;		
"Niet-Leden"	-	zij	die	geen	Lid	van	de	Vereniging	zijn;		
"Statuten"	-	de	statuten		van	de	Vereniging;	en		
"Vereniging"	-		de	Vereniging	"De	Nederlandse	Club	Jakarta"		
	
Artikel	2	Aansprakelijkheid	voor	activiteiten	
	
1		De	Leden	en	Introducees	nemen		voor	eigen	risico	deel	aan	de	activiteiten.		
2		De	Vereniging	en	het	Bestuur		zijn	niet	aansprakelijk	voor	schade		geleden		door	
de		Leden,		Introducees	en/of	derden	tijdens		de	Activiteiten.		
3		Ieder		der	Leden		is	aansprakelijk	voor	de	door	hem/haar		aangerichte	schade		aan	de		zaken	
en	ingeschakelde	personen		
		(i)		van/door		derden,	niet	zijnde	de	Vereniging;			
		(ii)		van/door		de	Leden;		en		
		(iii)		van/door		de	Vereniging		
4		Elke	geconstateerde	schade		wordt		geacht		te	zijn	veroorzaakt	door	hem	of	hen,	die	de	
betreffende	zaak	het	laatst	heeft	of	hebben	gebruikt,		indien		en	voor	zover		het		tegendeel	niet	
door	de	betrokkene	wordt	aangetoond.		
5		Naar	gelang		de	omstandigheden	van	het	geval	en	met	inachtneming	van	artikel	9.3	van	de	
statuten		is	het	Bestuur		bevoegd	de	betrokken	persoon:		
		(i)		de	toegang		tot	de	Activiteit		en/of	(een	aantal	van)	toekomstige		Activiteiten		te	ontzeggen;		
		(ii)	het	Lidmaatschap	met	de	betrokkene	te	beëindigen.		
	
Artikel	3	Jaarlijkse	Contributie	
	
1		De	bepaling	van	de	jaarlijkse	contributie	door	de	Algemene		Ledenvergadering,	zoals	
bepaald		in	artikel		10.1	van	de	Statuten,	kan	tevens	plaats	vinden		na	eerdere	vaststelling	van	
de	Jaarlijkse	contributie	door		het	Bestuur,		doch	uiterlijk		binnen		6	maanden		na	deze	
vaststelling.		
2		Direct		na	de	vaststelling	van	de	Jaarlijkse	contributie	door	het	Bestuur		is	het	Bestuur	
bevoegd		de	contributie	bij	de	Leden		te	innen.		
3		Het	verschil	tussen		de	vaststelling	door	het	Bestuur		en	de	bepaling	door	de	Algemene	
Ledenvergadering	wordt	na	deze	bepaling	onmiddellijk	met	de	leden	verrekend,	tenzij	de	



Algemene		Ledenvergadering	anders		bepaalt.		
4		Het	Bestuur		baseert		haar	vaststelling	van	de	Jaarlijkse	contributie	op	de	ervaringen	van	de	
afgelopen	jaren		en	de	verwachtingen	omtrent		de	komende		periode		
	
Artikel	4	Lidmaatschap	
	
1	Aanvang	Lidmaatschap	
Het	Lidmaatschap	vangt		aan	op	het	moment		dat	voor	de	eerste	maal		de			verschuldigde	
contributie	is	voldaan	en	wordt		telkens		automatisch	met	een	Jaar		verlengt,		tenzij		een	van	de	
omstandigheden	genoemd	in	artikel		9	van	de	Statuten		plaatsvindt.	
2		Annulering	van	het	Lidmaatschap	door	de	Leden	is	per	direct		mogelijk		Echter,		gehele			of	
gedeeltelijke	restitutie	van	de	Jaarlijkse	contributie		aan	de	Leden	vindt	niet	plaats		
	
Artikel	5	Introducees	
	
1		De	Leden	en	het	Bestuur	zijn	gerechtigd	Niet-Leden	te	introduceren	gedurende	en	voor	de	
Activiteiten.		
2		De	introducees	kunnen	met	instemming	van	het	Bestuur	deelnemen	aan	de	Activiteiten	en	
gebruik	maken	van	de	door	de	Vereniging	ter	beschikbaar	gestelde	voorzieningen		Deze	
instemming	van	het	Bestuur	mag	in	redelijkheid	niet	worden	onthouden.	Het		Bestuur	mag	
afwijkende	voorwaarden	voor	deelneming	aan	de	Activiteiten	stellen	aan		de	introducees.		
3		Voor	een	door	een	introducee	aangebrachte	schade	is/zijn	naast	de	introducee	tevens	het	
Lid/de	Leden	aansprakelijk	door	wie	de	introducee	is	geïntroduceerd.		
	
Artikel	6	Activiteiten	
	
1		Het	Bestuur	overlegt	op	voorhand	de	geplande	Activiteiten	in	het	lopende	Jaar		
2		Het	Bestuur	is	echter	gemachtigd	om	gedurende	het	verenigingsjaar	het	programma	
te			wijzigen/aan	te	passen	met	inachtneming	van	het	budget	van	de	Vereniging.		
3		Het	Bestuur	kan	regels	stellen	voor	de	deelname	aan	de	Activiteiten	van	de	Vereniging.		
4		Ieder	Lid	is	verplicht	direct	voorafgaand	aan	of	gedurende	een	Activiteit	zijn	
Lidmaatschapskaart		aan	het	Bestuur	te	tonen	op	eerste	verzoek	van	een	Bestuurslid,	zulks	ter	
vaststelling	of	de	betrokken	persoon	Lid	is	van	de	Vereniging		Het	Bestuur	kan	een	ieder,	die	
hieraan	niet	voldoet,	de	toegang	en/of	deelname	aan	de	Activiteit	weigeren.		
5		Zolang	een	Lid	de	jaarlijkse	contributie	nog	niet	heeft	voldaan,		is	het	Bestuur	gerechtigd	
hem/haar	van	deelname	aan	de	Activiteit(en)	uit	te	sluiten.		
	
Artikel	7	Aanname	Leden	
	
1		Beslissingen	van	het	Bestuur	omtrent	aanname	zoals	bedoeld	in	artikel	7.1	van	de			Statuten	
zijn	gebaseerd	op	hetgeen	in	artikel	6	van	de	Statuten	is	bepaald		
2		Tevens	is	het	Bestuur	gerechtigd	een	ieder	het	Lidmaatschap	te	ontzeggen,	indien	
redelijkerwijs	kan	worden	aangenomen	dat:		
(i)		de	omstandigheden	zoals	genoemd	i	n	artikel	9.	3	van	de	Statuten	zullen	plaatsvinden;		



		(ii)		op	enigerlei	wijze	de	belangen	van	de	Vereniging	of	haar	Leden	geschaad	zullen		worden.	
	
Artikel	8	Wijze	van	betaling	jaarlijkse	contributie	
	
1		De	Jaarlijkse	contributie	wordt	uitsluitend	door	de	Leden	voldaan	op	een	door	het	bestuur	
vooraf	aangekondigde	wijze		
2		indien	voldoening	van	de	Jaarlijkse	contributie	op	een	andere	wijze	plaatsvindt	dan	bedoeld	
in	het	vorige	lid	wordt	zij	geacht	niet	te	zijn	voldaan,	tenzij	het	Bestuur	de	betaling	alsnog	
erkent.	
	
Artikel	9	''Paraplufunctie''	beherengelden	
	
1		Het	Bestuur	is	bevoegd	in	het	kader	van	de	doelstelling	gelden	voor	andere			Nederlandse	
verenigingen	en	initiatieven	in	lndonesië	te	beheren	en	daarvoor	bank	rekeningen	op	naam	van	
de	Vereniging	te	openen.		
2		Het	Bestuur	stelt	regels	voor	de	terbeschikkingstelling	van	deze	faciliteiten		
	
Artikel	10	Slotbepaling	kennisneming	stukken	
	
		1		Aan	alle	Leden		wordt		bij	de	aanvang		van	hun	Lidmaatschap	een	exemplaar	van	de	
Statuten,	van	dit	huishoudelijk	reglement,	alsmede		van	alle	bijzondere	door	het	
Bestuur		vastgestelde	reglementen	ter	hand	gesteld,		gelijk		mede		van	aile	daarin		later	
aangebrachte	wijzigingen.		
		2		Voor	het	te	ontvangen	exemplaar	der	Statuten	en	alle		reglementen	is	een	door	het	Bestuur	
vast	te	stellen	en	voor	alle	Leden	gelijkluidend	bedrag	verschuldigd.		Het	Bestuur	is	bevoegd	
hiervan	af	te	wijken.	Het	Bestuur	is	bevoegd	van	het	onder	het	eerste	lid	van	dit	artikel	af	te	
wijken	onder	verwijzing	van	de	Leden	of	een	betrokkene	naar	de	website	van	DNC,	tenzij	het	lid	
uitdrukkelijk	verzoekt	om	verstrekking	van	deze	gegevens		
Statuten	der	Nederlandse	Vereniging	Jakarta	-	Indonesië.		
	
DEFINITIES	
	
(i)		"Vereniging",	betekent	hierna	De		Nederlandse	Club		Jakarta	waarvan	de	interne	organisatie	
wordt	geregeerd	door		deze		statuten;		
(ii)		"Algemene	Ledenvergadering",	betekent	hierna	het		orgaan	dat		wordt	gevormd	door	de	
!eden		van		de	Vereniging;		
(iii)		"Lid"	en	"Leden",	betekent	hierna	een	lid		of	de	I	eden		van		de		
(iv)		Vereniging;		
(iv)		"Bestuur",		betekent	hierna	het		bestuur	van		de	Vereniging;		
(v)		"Bestuurder"	of		"Bestuurders"		betekent		hierna	een		bestuurder		of	bestuurders	van	de	
Vereniging;		
(vi)		"Stemcommissie",	betekent	hierna	een		commissie	van		drie	Leden		met	stemrecht	
die		voor		iedere	stemming	van		de	Algemene	Ledenvergadering		door		een	
besluit		van		deze		wordt		benoemd		ter		controle		van		de		stemming,		zoals		nader	bepaald	in	



artikel	18;		
(vii)		"Gezin"		betekent	hierna	ieder		duurzaam		samenlevend		paar		van		twee	mensen,	hetgeen	
zo	nodig	aantoonbaar	is	middels	een	huwelijksakte	of	sarnenlevingscontract	bij	notariele	akte,	
al	dan	niet		met	een		of		meer		in	wonende	biologische	of	(juridsich	aantoonbaar)	geadopteerde	
kinderen;		
(viii)		"Kascommissie"		is		een		commissie		van		maximaal		drie		personen	
benoemd		uit		de		Leden		die		tot		taak		heeft		de		financiele		administratie		van		de	Vereniging	te	
controleren	voor	de	duur	van		1	(een)	boekjaar,	zoals		nader	bepaald	in	artikel	17	hiervan	.		
	
Artikel	1:	naam	
De	Vereniging	draagt	de	naam:	De	Nederlandse	Club		Jakarta.		
	
Artikel	2:	zetel	
De	Vereniging	heeft	haar	zetel	in	Jakarta,	Indonesie,	bij	de	Koninklijke	Nederlandse	Ambassade,	
aan		de	Jalan	H.R.	Rasuna	Said	Kav.	S	-3,	Kuningan,	of	op	ieder		ander	toekomstig	adres	van	de	
Koninklijke	Nederlandse	Ambassade.		
	
Artikel	3:	doel	
3.1		De	Vereniging	heeft	ten	doel	het	bijeen	brengen	van	Nederlands	sprekende	personen	
die		woonachtig	zijn	in	Indonesie.		
3.2		De	Vereniging	tracht	dit	doel	te	bereiken	door		met	Nederlands	sprekende	personen	
gezamenlijke	activiteiten	te	ondernemen	zoals,	maar	niet	beperkt	tot,	sportactiviteiten,	
culturele	activiteiten,	verenigingsavonden	(al	dan	niet	in	een	eventueel	te	huren	of	te	kopen	
vereningsgebouw)	waar	consumpties	genuttigd	kunnen	worden,	kinderactiviteiten	en	de	
organisatie	van	excursies	binnen	Indonesie	.		
	
Artikel	4:	oprichting	en	duur	
De		Vereniging	wordt	opgericht	op	de	dag	van	vandaag,	zijnde	26	juni	2000,	middels	
ondertekening	van	deze	oprichtingsakte,	voor	onbepaalde	tijd	.		
	
Artikel	5:	vermogen	
De	Vereniging	heeft	bij	oprichting	een	afgescheiden	vermogen	van	[..................]	.	Ander	
inkomen	kan	worden	verkregen	door:			
		(i)		lidmaatschapsgeld;		
		(ii)		donaties;		
		(iii)		erfenissen;		
		(iv)		sponsoring	;	en			
		(v)		andere	geschikte	bronnen.		
Het	vermogen	dat	niet	direct	nodig	is	ter	dekking	van	de	kosten	van	de	Vereniging,	zal	worden	
beheerd	door	het		Bestuur.		
	
Artikel	6:	leden	
6.1		Leden	kunnen	zijn	zij	die	de	Nederlandse	taal	spreken,	met	dien	verstande	dat	van	het	
totale	aantal	geregistreerde	!eden	minimaal	50%	(vijftig	procent)	de	Nederlandse	nationaliteit	



dient	te	hebben.	
6.2		Het	Bestuur	houdt	een	register	waarin	de	namen	en	adressen	van	alle	Leden	zijn	
opgenomen.	
6.3		Indien	een	Gezin	Lid	is,	zal	ieder	lid	van	het	Gezin	als	apart	Lid	geregistreerd	worden,	
ongeacht	zijn	of	haar	leeftijd,	zolang	minimaal		1	(een)	Lid	van	het	Gezin	de	Nederlandse	taal	
machtig	is.		
6.4		Indien	een	persoon	of	Gezin	is	geaccepteerd	als	Lid,	kan	hem,	haar	of	hen,	het	lidmaatschap	
van	de	Vereniging	niet	weer	worden	ontzegd	om	de	reden	dat	na	acceptatie	als	Lid,	het	vereiste	
genoemd	in	artikel	6.1	en/of	6.3.	niet	meer	kan	worden	gerealiseerd,	door	bijvoorbeeld,	maar	
niet	beperkt	tot,	het	vertrek	van	een	groot	aantal	Leden	met	de	Nederlandse	nationaliteit	uit	
Indonesië	of	door	het	eindigen	van	het	lidmaatschap	van	het	enig	Nederlands	sprekend	lid	van	
een	Gezin.		
	
Artikel	7:	toelating	van	Leden	
7.1		Het	Bestuur	beslist	omtrent	de	toelating	van	Leden.		
7.2		Bij	niet-toelating	van	een	Lid	kan	de	Algemene	Ledenvergadering	alsnog	tot	toelating	
besluiten.		
	
Artikel	8:	huishoudelijk	reglement		
De		Vereniging	zal	een	huishoudelijk	reglement	vaststellen	van	al		hetgeen		dat	noodzakelijk	
mocht	zijn	en	niet	in	deze	in	deze	statuten	is	vastgelegd	.		
Artikel	9:einde	van	het	lidmaatschap	
Het		lidmaatschap	eindigt	door	:		
9.1		het		overlijden	van	het	Lid;		
9.2		opzegging	door	het	Lid;	en	door		
9.3		opzegging		door	het	Bestuur,	wanneer	het	Lid	zijn	of	haar	verplichtingen	jegens	
de		vereniging,	zoals		bepaald	in	de	statuten	en		het	huishoudelijk		reglement,	niet	nakomt,	of	
indien		van	de	Vereniging	redelijkerwijs	niet	gevergd	kan	worden	dat	zij	het	lidmaatschap	laat	
voortduren.		
	
Artikel	10:	jaarlijkse	bijdrage	
10.1		De	Leden	zijn	gehouden	tot	het		betalen	van	een	jaarlijkse	bijdrage,	die	door	de	algemene	
Ledenvergadering	zal	worden	vastgesteld.	Zij	kunnen	daartoe	in	categorieën	worden	ingedeeld	
die	ieder	een	verschillend	bedrag	betalen,	zoals	nader	bepaald	in	het	huishoudelijk		reglement.		
	
10.2		Het		Bestuur	is	bevoegd	in	bijzondere	gevallen	gehele	of	gedeeltelijke	ontheffing	te	
verlenen	van	de	jaarlijkse	bijdrage	.		
	
Artikel	11:	het	Bestuur	
11.1		Het	Bestuur	bestaat	uit	drie	of	meer	personen	die		door	de	Algemene	
ledenvergadering		worden	gekozen,	met		dien		verstande	dat		het		aantal	bestuursleden	oneven	
dient		te	zijn.		
11.2		Elk		bestuurslid		wordt	gekozen	uit		de		Leden		voor	de		periode	waarvoor	hij/zij		aangeeft	
beschikbaar	te		zijn,	welke	periode	maximaal	1	(een)	jaar	is,	tenzij	hij/zij	wordt	herkozen.		



11.3.1	Elk	bestuurslid,	ook	wanner	hij/zij	gekozen	is	voor	een	bepaalde	tijd,	kan	
tussentijds		ontslag	nemen	of	worden	ontslagen	of	geschorst	door	de	Algemene	
Ledenvergadering.	Een	schorsing	die	niet	binnen	drie	maanden	wordt	gevolgd	door	een	ontslag,	
eindigt	door	het	verloop	van	die	periode.		
11.4		Het		bestuurslidmaatschap	eindigt	voorts	door	het	beëindigen	van	het	lidmaatschap	van	
de	Vereniging.		
	
Artikel	15:	bestuursfuncties	
15.1		Het		Bestuur	kiest	uit	zijn	midden	in	ieder	geval	een	voorzitter,	een	secretaris	en	
een		penningmeester.		
15.2		Het		huishoudelijk	reglement	zal	nadere	regels	bepalen	met	betrekking	tot	
de			besluitvorming	binnen	het	Bestuur.		
	
Artikel	16:	bestuurstaak	
16.1		Het	Bestuur	is	belast	met		het	besturen	van	de	Vereniging.		
16.2		Indien	het	aantal	bestuursleden	beneden	de	drie	daalt,	blijft	het	Bestuur	bevoegd.	in	dat	
geval	is	het	Bestuur	echter	verplicht	zo	spoedig	mogelijk	een	Algemene	Ledenvergadering	bijeen	
te	roepen	om	een	nieuw	bestuurslid	of	nieuwe	bestuursleden	te	benoemen.		
16.3		Het	Bestuur	is	verplicht	een	administratie	te	voeren,	met	betrekking	tot	het	vermogen	en	
de	activiteiten	van	de	Vereniging,	dusdanig	dat	ten	alle	tijden	de	rechten	en	verplichtingen	van	
de	Vereniging	kunnen	worden	gekend	.		
16.4		Het	Bestuur	is	verplicht	de	financiële	administratie,	de	notulen	van	alle	
Bestuursvergaderingen	en	alle	Bestuursbesluiten	te	bewaren	voor	een	periode	van	minimaal	10	
(tien	jaar).		
16.5Het	Bestuur	is	bevoegd	onder	zijn	verantwoordelijkheid	bepaalde	taken	te	delegeren	aan	
commissies.		
16.6		Voor	de	navolgende	besluiten	heeft	het	Bestuur	de	voorafgaande	toestemming	
nodig				van	de	Algemene	Ledenvergadering:		
		(i)		het	aangaan	van	overeenkomsten	tot	het	in	eigendom	verkrijgen,	huren,		bezwaren,	of	
vervreemden	van	registergoederen;	en		
		(ii)		het	aangaan	van	overeenkomsten	waarbij	de	Vereniging	zich	als	borg,			hoofdelijk	
schuldenaar	of	medeschuldenaar	duurzaam	verbindt,	zich	voor	een		derde	sterk	maakt	of	zich	
tot	zekerheidstelling	van	een	schuld	van	een	ander	verbindt.		
16.7		Op	het	ontbreken	van	voorafgaande	toestemming	van	de	Algemene	Ledenvergadering,	
kan	tegenover	derden	geen	beroep	worden	gedaan.		
16.8		De	Algemene	Ledenvergadering	heeft	het	recht	het	Bestuur	en/of	iedere	afzonderlijke	
Bestuurder	(hoofdelijk)	aansprakelijk	te	stellen	voor	schade	die	de	Vereniging	lijdt	door	
besluiten	die	het	Bestuur	of	een	Bestuurder	heeft	genomen	zonder	de	vereiste	voorafgaande	
toestemming	van	de	Algemene	Ledenvergadering	als	bepaald	in	artikel	16.6	hiervan.		
16.9		Onverminderd	het	bepaalde	in	artikel	16.6	hiervan	wordt	de	Vereniging	vertegenwoordigd	
door	het	Bestuur.	De		
	
Artikel	17:boekjaar,jaarrekening	en	administratie	
17.1		Het		boekjaar	van	de	Vereniging	loopt	van	1	september	tot	en	met	31	augustus.		



17.2		Op	de	eerste	na	oprichting	van	de	Vereniging	te	houden	Algemene	
Ledenvergadering		wordt	de	Kascommissie	benoemd	voor	het	eerste	boekjaar.	Op	de	eerst	
volgende,	en	alle	navolgende,	jaarlijkse		Algemene	Kascommissie	worden	benoemd	voor	het	
daarop	volgende	boekjaar.		
17.3		Jaarlijks		binnen	drie	maanden	na	afloop	van	het	boekjaar	maakt	het	Bestuur	een	
jaarrekening	en	jaarverslag	op	en	legt	deze	voor	aan	de	Kascommissie	en	voor	de	Leden	ter	
inzage	op	een	nader	t		bepalen	plaats.		
17.4		Op	verzoek	van	de	Kascommissie	verleent	de	Vereniging	de	opdracht	aan	een	accountant	
tot	onderzoek	van	de	jaarrekening.	Gaat	de	Kascommissie	niet	over	tot	het	verlenen	van	deze	
opdracht	dan	is	zij	zelve	daartoe	bevoegd.		
17.5		De	jaarrekening	wordt	vastgesteld	door	de	Algemene	Ledenvergadering.		
17.6		Vaststelling	van	de	jaarrekening	strekt	tot	decharge	van	de	I	eden	van	het	Bestuur.De	
Algemene	Ledenvergadering	kan	besluiten	de	decharge	niet,	of	niet	geheel,	te	verlenen.		
	
Artikel	18:	de	Algemene	Ledenvergadering	
18.1		De	jaarlijkse		Algemene	Ledenvergadering	wordt	gehouden	binnen	drie	maanden	
na		afloop	van		het		boekjaar.		
18.2		Andere	Algemene	Ledenvergaderingen	worden	gehouden	zo	vaak	het	Bestuur	dat			nodig	
acht.		
18.3		Leden	die	tezamen	tien		procent	van	het	aantal	Leden	met	stemrecht		vertegenwoordigen,	
zijn	eveneens	bevoegd	een	Algemene	Ledenvergadering	bijeen	te	roepen.			
18.4		Aan	de	Algemene	Ledenvergadering	komen	alle	bevoegdheden	toe	die	niet	in	de	wet	of	
statuten	aan	het	Bestuur	zijn	opgedragen.		
18.5		Toegang	tot	de	Algemene	Leden	vergadering	en	stemrecht	hebben	allen	Leden	die	de	
leeftijd	van	achttien	jaar	hebben	bereikt.		
18.6		Een	geschorst	Lid	heeft	geen	stemrecht.			
18.7		Ieder	Lid	met	stemrecht	heeft	een	stem.		
18.8		Een	Lid	kan	zijn	stem	in	persoon	uitbrengen	of	middels	een	daartoe	schriftelijk	gemachtigd	
ander	Lid	met	stemrecht.		
18.9		Voor	zover	de	wet	of	deze	statuten	niet	anders	bepalen,	besluit	de	
Algemene		Ledenvergadering	bij	een	meerderheid	van	de	uitgebrachte	stemmen.	Staken	
de		stemmen	dan	is	het	voorstel	verworpen.		
18.10		Het	nader	op	te	stellen	huishoudelijk	reglement	bepaalt	de	wijze	waarop	stemmen	zullen	
worden	uitgebracht.		
18.11		Alvorens	de	stemming	aanvangt	benoemt	de	Algemene	Vergadering		op	voorstel	van	de	
voorzitter	van	het	Bestuurt	ee	Stemcommissie	.		
18.12		Het	ter	vergadering	uitgebrachte	oordeel	van	de	Stemcommissie	over	de	uitslag	van	de	
stemming,	is	beslissend.		
	
Artikel	19:	statutenwijziging	
19.1	In	de	statuten	van	de	Vereniging	kan	geen	verandering	worden	gebracht	dan	door	een	
besluit	van	de	Algemene	Ledenvergadering,	waartoe	is	opgeroepen	met	de	mededeling	dat	een	
wijziging	van	de	statuten	zal	worden	voorgesteld.		
19.2		Zij	die	de	oproeping	tot	de	algemene	vergadering	ter	behandeling	van	een	voorstel	tot	



statutenwijziging	hebben	gedaan,	moeten	ten	minste	vijf	dagen	voor	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		
19.3		Een	besluit	tot	statutenwijziging,	niet	zijnde	een	besluit	als	bedoelt	in	artikel	19.4	hiervan,	
behoeft	ten	minste	twee	derden	van	de	uitgebrachte	stemmen	in	een	vergadering	waarin	ten	
minste	de	helft	van	de	Leden	met	stemrecht	tegenwoordig	of	vertegenwoordigd	is.	Is	niet	de	
helft	van	de	leden	tegenwoordig	of	vertegenwoordigd,	dan	wordt	na	die	vergadering	een	
tweede	vergadering	bijeengeroepen,	te	houden		binnen	vier	weken	na	de	eerste	aan	de	orde	is	
geweest,	ongeacht	het	aantal	tegenwoordige	of	vertegenwoordigde	!eden,	kan	worden	
besloten,	mits	met	een		meerderheid	van	ten	minste	twee	derden	van	de	uitgebrachte	
stemmen.		
19.4		Een	bestluit	tot	wijziging	van	het	doel	van	de	Vereniging	als	bepaald	in	artikel	3	hiervan	
behoeft	ten	minste	twee	derden	van	de	uitgebrachte	stemmen	in	een	vergadering	waarin	ten	
minste	twee	derde	van	de	Leden	met	stemrecht	tegenwoordig	of	vertegenwoordigd	is.	Is	niet	
twee	derden	van	de	!eden	tegenwoordig	of		vertegenwoordigd,	dan	wordt	na	die	vergadering	
een	tweede	vergadering	bijeengeroepen,	te	houden	binnen	vier	weken	na	de	eerste	aan	de	
orde	is	geweest,		ongeacht	het	aantal	tegenwoordige		of	vertegenwoordigde	!eden,	kan	worden	
besloten,	mits	met	een	meerderheid	van	ten	minste	twee	derden	van	de	uitgebrachte	
stemmen.		
19.5	Een	statutenwijziging		treedt	niet	in	werking	dan	nadat	hiervan	een	notariële	akte	is	
opgemaakt.	Het	Bestuur	is	verplicht	deze	notariele	akte	te	Iaten	opmaken	binnen	twee	
maanden	na	het	besluit	tot	statutenwijziging	.	Tot	het	doen	verlijden	van	de	akte	is	
ieder		bestuurslid	bevoegd.		
	
Artikel	20:	ontbinding	en	vereffening	
20.1		De	Vereniging	kan	worden	ontbonden	door	een	besluit	van	de	Algemene	
Ledenvergadering		
20.2.		Een	besluit	tot	ontbinding	van	de	Vereniging	behoeft	ten	minste	twee	derden	van	de	
uitgebrachte	stemmen	in	een	vergadering	waarin	ten	minste	twee	derde	van	de	Leden	met	
stemrecht	tegenwoordig	of	vertegenwoordigd	is	.	Is	niet	twee	derden	van	de	!eden	
tegenwoordig	of	vertegenwoordigd,	dan	wordt	het		voorstel	tot	ontbinding		geacht	te	zijn	
afgewezen.	Het	bepaalde	in	artikel	19.5	is	v	an	overeenkomstige		toepassing.		
20.3		Na	de	ontbinding		geschiedt	de	vereffening	door	de	bestuurders.			
20.4		Bij	het	besluit	tot	ontbinding	wordt	aan	de	Leden	geen	uitkering	gedaan,	maar	wordt	het	
batig	saldo	geschonken	aan	een	vereniging	met	een	gelijksoortig	doel	als	de	Vereniging	of	aan	
een	andere	sociale	organisatie.		
20.5		Bij	een	negatief	saldo	dienen	alle	Leden	gezamenlijk	het	tekort	aan	te	vullen	middels	een	
aanvullende	storting	naar	rato	van	het	verschuldigde	lidmaatschapsgeld,	tenzij	het	tekort	is	te	
wijten	aan	nalatigheid	van	een	of	meerdere	Bestuurders	of	het		Bestuur	.		
20	.6		Na	afloop	van	de	vereffening	blijven	de	boeken	en	bescheiden	van	de	ontbonden	
Vereniging	gedurende	de	bij	de	wet	voorgeschreven	termijn	onder	berusting	van	de	door	de	
vereffenaars	aangewezen	persoon.	



	
Slotverklaring	
Tenslotte	hebben	de	ondergetekenden	bepaald	zitting	te	zullen	nemen	in	het	voorlopig	bestuur:		
	
(i)		Hans		J	.G.		ten	Kate	als	voorzitter;			
(ii)		Patrick	E.P.J.		Gunther	als	secretaris;			
(iii)		Jean-Pierre	Bienfait	als		penningmeester;		
(iv)		Marlette	van		Groote!	als	bestuurslid;	
(v)		Margit	C	.	de	Rouw-Velds	als	bestuurslid;		
(vi)		Godeke	W.	van		Heemstra-Danner	als	bestuurslid;		
(vii)		Chris		Meertens	a	is	bestuurslid;		
(viii)		Marie-Christine	J.A	.	Schroeder-van	Waes		als		bestuurslid;		
	
Direct	nadat,	althans	binnen	vier	weken	nadat	de	Vereniging	is	opgericht	en	volledige	
rechtsbevoegdheid	heeft	verkregen,	zal	het	voorlopig	Bestuur	een	Algemene	
Ledenvergadering		bijeen	roepen	ter		verkiezing	van	het	definitieve	Bestuur.	
	
	
	


