AFSCHRIFT
van de akte van statutenwijziging
EDventure,

vereniging voor onderwijsadviesbureaus

de dato 6 juli 2015

verleden voor mr. R. Collenteur,
als toegevoegd notaris in het protocol van,
mr. S. Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam

SLlFvH/JRY60013285
VAN DOORNE N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
EDVENTURE, VERENIGING VOOR ONDERWIJSADVIESBUREAUS

Heden, zes juli tweeduizend vijftien, verschijnt voor mij, mr. Robert Collenteur, toegevoegd
notaris, hierna te noemen: "notaris", bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr.
Saskia Laseur-Eel m an, notaris te Am sterdam : -----------------------------------------------------------mevrouw mr. Johanna Maria Remmers, geboren te Berkel-Enschot op éénendertig augustus
negentienhonderd negentig, met kantooradres 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121. -----De verschenen persoon verklaart dat: ----------------------------------------------------------------------de algemene ledenvergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
EDventure,

vereniging

voor onderwijsadviesbureaus,

statutair gevestigd te

's-Gravenhaqe, met adres: 2594 AG 's-Gravenhaqe, Bezuidenhoutseweg 161,
ingeschreven in

het handelsregister van de Kamer van Koophandelonder

dossiernummer: 40478582, hierna te noemen: de "vereniging",

op acht juni

tweeduizend vijftien 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 een
besluit genomen buiten vergadering, dat in kopie aan deze akte zal worden gehecht
(Bijlage); -----------------------------------------------------------------------------------------------------

de statuten van de vereniging laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging
op één juni tweeduizend vijftien, verleden voor notaris mr. Saskia Laseur-Eelman,
voornoemd. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon,
handelend als vermeld, de statuten van de vereniging bij deze algeheel te wijzigen als volgt:
STATUTEN. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1. Begrippen. -------------------------------------------------------------------------------------------1.

In deze statuten wordt verstaan onder: -------------------------------------------------------------a.

"accountant": een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in
artikel 393, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin
zodanige accountants samenwerken; -------------------------------------------------------

b.

"algemene ledenvergadering": de algemene ledenvergadering van leden als

c.

orgaan van de vereniging, alsook bijeenkomsten van dit orgaan; ------------------"aspirant-leden": leden als bedoeld in artikel 7 van deze statuten; ------------------

d.

"bureau": uitvoeringsorgaan als bedoeld in artikel 25 van deze statuten; ----------

e.

"directeur-bestuurder": de persoon belast met het statutaire bestuur van de

f.

vereniging; ----------------------------------------------------------------------------------------"huishoudelijk reglement": huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 5 lid 3
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van deze statuten; -------------------------------------------------------------------------------g.

"jaarstukken": de balans en een staat van baten en lasten met de toelichting;

h.

"leden": adviesbureaus
vereniging;

---

als bedoeld in artikel 6 die toegelaten zijn als lid van de

-----------------------------------------------------------------------------------------

i.

"ledenstatuut":

ledenstatuut als bedoeld in artikel 5 lid 4 van deze statuten; ------

j.

"onafhankelijk

voorzitter": de onafhankelijke

voorzitter van de raad van toezicht

als bedoeld in artikel 15 lid 1 van deze statuten; ----------------------------------------k.

"onderwijsadvies":

activiteiten ten behoeve van een (school)organisatie

I.

"onderwijsadviesbureau":

of het

onderwijs aan een school in de meest ruime zin van het woord; ---------------------

onderwijsadvies
m.

organisatie

"schriftelijk":

per

post,

per

waarmee

leesbaar en reproduceerbaar
"vereniging":

het

bieden

van

en de algemene

gang van zaken in de

-----------------------------------------------------------------------------------------

communicatiemiddel,
o.

meer

het orgaan dat tot taak heeft toezicht te houden op het

beleid van de directeur-bestuurder
n.

onder

als kerntaak heeft; ----------------------------------------------------------

"raad van toezicht":

vereniging;

die

EDventure,

e-mail

of

via

enig

ander

elektronisch

het mogelijk is een bericht te verzenden

is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;

vereniging

van onderwijsadviesbureaus,

dat

------------

waarvan de

statuten zijn neergelegd in deze akte; ------------------------------------------------------p.
2.

"verenigingsjaar":

een jaar dat gelijk is aan een kalenderjaar.

Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip
of woord in het enkelvoud
woord in en omgekeerd.

3.

------------------------

Tenzij anders

een verwijzing naar de meervoudsvorm

van dit begrip of

--------------------------------------------------------------------------------

blijkt of kennelijk

anders is bedoeld,

sluit een verwijzing

naar het

mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslaCht in en omgekeerd.

---

Arti kei 2. N aam en zetel. --------------------------------------------------------------------------------------1.

De

vereniging

draagt

onderwijsadviesbureaus.
2.

de

naam:

EDventure,

vereniging

voor

-----------------------------------------------------------------------------

De vereniging heeft zetel te Den Haag. -------------------------------------------------------------

Artikel 3. Doel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van haar leden door hun
positie te versterken en hen te ondersteunen bij de realisatie van hun doelstelling met
betrekking tot integrale onderwijsadvisering en voorts al hetgeen daartoe bevorderlijk
is, alles in de meest ruime zin van het woord. -----------------------------------------------------

2.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door: ---------------------------------------------------a.

het ontwikkelen, vaststellen en uitdragen van visies en standpunten inzake de
ontwikkeling en vernieuwing van (de dienstverlening met betrekking tot) het
onderwijs, voor zover van belang voor de uitoefening van de dienstverlening.
Daartoe treedt zij onder meer voor, namens en met haar leden als
gesprekspartner op bij de totstandkoming van wet- en regelgeving inzake de
dienstverlening op het terrein van onderwijs en organisatieadvies en participeert
voor en met haar leden in de ontwikkeling van het landelijk onderwijs ------------(innovatie- )beleid; --------------------------------------------------------------------------------
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b.

het geven van voorlichting,
sociale,

fiscale,

training en advies ten aanzien van bijvoorbeeld

juridische,

aangelegenheden,

organisatiekundige

en

bedrijfseconomische

alsmede ten aanzien van kwaliteitszorg,

communicatie

en

public relations; ----------------------------------------------------------------------------------c.

het bevorderen

van een open communicatie

brancheorganisatie,
kennisnetwerk;
d.

tussen

alle organen

tussen de leden onderling en het onderhouden

van een

------------------------------------------------------------------------------------

het geven van voorlichting

en het voeren van een publie relationsbeleid

bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen van de vereniging;
e.

van de

het hanteren van kwaliteitseisen

dat

----------------

voor het keurmerk dat verbonden

is aan het

lidmaatschap van de vereniging en toezicht houden op de naleving daarvan.
Artikel
1.

2.

4. Geldmiddelen.

---

---------------------------------------------------------------------------------------

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: -------------------------------------------------a.

de contributie van de leden; -------------------------------------------------------------------

b.

vergoedingen van de leden voor geleverde diensten op basis van retributie; -----

c.

bijd ragen van as pirant -leden; ------------------------------------------------------------------

d.

verkregen sehe n ki nge n; ------------------------------------------------------------------------

e.

subsidies van de overheid; ---------------------------------------------------------------------

f.

andere op wettige wijze verkregen baten. --------------------------------------------------

De directeur-bestuurder

stelt

in

het

huishoudelijk

reglement

voorschriften

vast

betreffende onder meer het financieel beheer van de vereniging. ---------------------------3.

Deze voorschriften hebben ten minste betrekking op: ------------------------------------------a.

de wijze waarop de invordering van alle ontvangsten en inkomsten plaatsheeft
en de wijze waarop alle betalingen geschieden;

Artikel
1.

2.

-----------------------------------------

b.

de inrichting van de financiële administratie van de vereniging; ----------------------

c.

het toezicht op de boeken, kassen en voorraden van de vereniging.

5. Organisatie;

huishoudelijk

reglement

en ledenstatuut.

---------------

-------------------------------

De vereniging kent de volgende organen: ---------------------------------------------------------a.

de algemene ledenvergadering;

b.

de d irecteu r -bestuurder;

c.

de raad van toezicht.

Binnen

de vereniging

--------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

kunnen

één of meerdere

commissies

en/of

(advies)raden

worden ingesteld. ----------------------------------------------------------------------------------------3.

De directeur-bestuurder

kan reglementen

ieder geval een huishoudelijk

vaststellen.

De directeur-bestuurder

reglement vast. Het huishoudelijk

kennis gebracht van de leden. Een besluit tot het vaststellen
behoeft de voorafgaande
4.

De algemene

reglement wordt ter
van een reglement

schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.

ledenvergadering

stelt een ledenstatuut

stelt in

------------

vast dat bepalingen

omtrent de omgang tussen leden en hun opdrachtgevers,

bevat

tussen leden onderling en

tussen leden en de vereniging. Op het besluit tot wijziging van het ledenstatuut is het
bepaalde in artikel 27 lid 1 en 2 van overeenkomstige
Artikel
1.

6. Het lidmaatschap.
Als leden

kunnen

toepassing.

--------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

tot de vereniging

worden

toegelaten

onderwijsadviesbureaus,
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ongeacht in welke rechtsvorm zij zijn ondergebracht, werkzaam op het gebied van
onderwijs die: ---------------------------------------------------------------------------------------------a.
minimaal drie jaar actief zijn in het vakgebied; -------------------------------------------b.

voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen voor het Keurmerk Onderwijsadvies
zoals in de branche wordt gehanteerd; -----------------------------------------------------

c.

zich houden aan de verplichtingen die het lidmaatschap stelt omschreven in het

d.

ledenstatuut; --------------------------------------------------------------------------------------goed werkgeverschap hanteren, waaronder wordt verstaan dat het zich houden
aan geldende wet- en regelgeving en zich gedragen zoals een goed werkgever

e.

betaamt; -------------------------------------------------------------------------------------------hun omzet uit de markt halen en hun financiële middelen niet uitsluitend bij
wege van s u bsi d i e verkrijgt. -------------------------------------------------------------------

2.

Organisaties die niet voldoen aan de criteria als vermeld in lid 1 kunnen aspirant-lid
worden van de vereniging. Het aspirant-lidmaatschap duurt maximaal twee jaar en
wordt omgezet in een lidmaatschap wanneer aan de voorgaande criteria is voldaan.
Mocht dat uiterlijk twee jaar na aanvang van het aspirant-lidmaatschap niet het geval
zijn, dan eindigt ook het aspirant-lidmaatschap. De directeur-bestuurder van de
vereniging stelt het betrokken aspirant-lid hiervan in kennis binnen veertien dagen bij
aangetekend schrijven en met redenen omkleed. -----------------------------------------------Aspirant-leden zij n n iet stemgerechtigd. ------------------------------------------------------------

Artikel 7. Lidmaatschapsaanvraag.
1.

------------------------------------------------------------------------

Een verzoek om als lid van de vereniging te worden toegelaten dient schriftelijk te
worden ingediend door het aspirant-lid bij de directeur-bestuurder van de vereniging,
vergezeld van de statuten dan wel het instellingsbesluit van het aspirant-lid, waaruit
blijkt dat hij voldoet aan het gestelde in artikel 6. -------------------------------------------------

2.

De directeur-bestuurder besluit of aan de in artikel 6 gestelde vereisten is voldaan.
Een afwijzende beslissing wordt met redenen omkleed. In dat geval kan het aspirantlid binnen zes weken schriftelijk in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering, die
in haar eerstvolgende vergadering een beslissing over de toelating neemt. Het
aspirant-lid wordt in de gelegenheid gesteld het beroep ter vergadering mondeling toe
te I ichten. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Indien naar het oordeel van de directeur-bestuurder daartoe aanleiding bestaat, kan:
de toelating als lid voor de termijn van maximaal één jaar geschieden; -----------aan de toelating als lid dan wel aspirant-lid de voorwaarde worden verbonden
dat het nieuwe lid dan wel van het aspirant-lid een geldsom aan de vereniging
dient te voldoen. ---------------------------------------------------------------------------------Voormelde geldsom, hierna ook genoemd: toetredingsbijdrage, bedraagt een vast
percentage van de contributie die een lid dan wel de bijdrage die een aspirant-lid
verschuldigd is. De hoogte van het percentage wordt vastgesteld door de algemene
ledenvergadering. Het in de vorige zin bepaalde wordt nader uitgewerkt in het
h u is houd el ij k regI eme nt. --------------------------------------------------------------------------------

4

Een besluit als bedoeld in lid 3 wordt met redenen omkleed. Het aspirant-lid kan
binnen zes weken schriftelijk in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering, die in
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haar eerstvolgende

vergadering

neemt. Het aspirant-lid

een beslissing

wordt in de gelegenheid

over het in lid 3 genomen

besluit

gesteld het beroep ter vergadering

mondel ing toe te lichten. -------------------------------------------------------------------------------5.

Het bureau van de vereniging houdt een ledenregister

Artikel 8. Einde van het lidmaatschap.
1.

bij. -------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: ------------------------------------------------------a.

door schriftelijke opzegging door het lid aan de directeur-bestuurder van de

b.

vere n ig i n g; ----------------------------------------------------------------------------------------door opzegging namens de vereniging; ----------------------------------------------------

c.

door ontzetting. -----------------------------------------------------------------------------------

Opzegging namens de vereniging en ontzetting geschiedt bij besluit van de directeurbestuurder. Een besluit tot opzegging namens de vereniging en ontzetting behoeft
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht. --------------------------2.

Bij het eindigen van het lidmaatschap overeenkomstig lid 1
verschuldigd over het lopende verenigingsjaar.

blijft contributie

Indien schriftelijke opzegging

overeenkomstig lid 1 onder a plaatsvindt na één juli van een kalenderjaar, is het lid in
aanvulling op het bepaalde in de vorige volzin een uittredingsbijdrage verschuldigd ter
grootte van de contributie. De directeur-bestuurder is bevoegd in bijzondere gevallen
gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen. ---------------------------------------------------3

Opzegging van het lidmaatschap kan op elk gewenst moment. De opzegging doet het
lidmaatschap beëindigen per de eerste van de op de opzegging volgende
kalendermaand, met dien verstande dat een lid zijn lidmaatschap kan opzeggen met
onmiddellijke ingang indien redelijkerwijs niet van het lid kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de
directeur-bestuurder. De datum waarop de opzegging is ontvangen, wordt geacht de

4.

datum van opzegging te zijn. -------------------------------------------------------------------------Een besluit tot opzegging namens de vereniging kan slechts worden genomen ten
opzichte van een I id: ------------------------------------------------------------------------------------a.

dat niet langer voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap; ---------------------

b.
c.

dat zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt; -------------------------van wie redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren. ------------------------------------------------------------

5.

Een besluit tot opzegging namens de vereniging kan alleen worden genomen indien
de agenda van de desbetreffende vergadering het voorstel daartoe vermeldt en deze
niet later dan vier weken voor de vergadering aan de leden van de directeurbestuurder is toegezonden. ----------------------------------------------------------------------------

6.

Het besluit tot opzegging namens de vereniging wordt binnen veertien dagen
aangetekend en met redenen omkleed aan het betrokken lid meegedeeld. ---------------

7.

Het betrokken lid kan binnen zes weken na het besluit dat strekt tot opzegging
namens de vereniging in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. De
algemene ledenvergadering neemt in zijn eerstvolgende vergadering een besluit op
het ingestelde beroep, welk besluit alleen kan worden genomen indien de agenda van
de desbetreffende algemene ledenvergadering het voorstel daartoe vermeldt en niet
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later dan vier weken voor de vergadering aan de leden is toegezonden. Het betrokken
lid wordt in de gelegenheid gesteld zijn schriftelijk oordeelomtrent

het besluit tot

opzegging van de directeur-bestuurder aan de vergaderstukken toe te voegen en dit
ter vergadering mondeling toe te lichten. ----------------------------------------------------------8.

Het besluit op het ingestelde beroep wordt binnen veertien dagen aangetekend en
met redenen omkleed aan het betrokken lid meegedeeld. -------------------------------------

9.

Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te
s I u iten . -------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.

Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke
wijze benadeelt. Ontzetting geschiedt door de directeur-bestuurder, dat het lid zo
spoedig mogelijk schriftelijk van het besluit in kennis stelt en met opgave van redenen.
Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving
in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn
en hangende het beroep is het betrokken lid geschorst. ----------------------------------------

Artikel 9. Verplichtingen van de leden. ------------------------------------------------------------------1.

De I ede n: ---------------------------------------------------------------------------------------------------a.

ondertekenen het ledenstatuut; ---------------------------------------------------------------

b.

zijn verplicht de statuten, het ledenstatuut en de reglementen van de vereniging
na te leven. Zij houden zich in het kader van het algemeen belang aan de door
de algemene ledenvergadering of de directeur-bestuurder genomen besluiten;

c.

betalen een jaarlijkse contributie aan de vereniging waarvan de hoogte per lid
jaarlijks in de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld, met inachtneming
van het in lid 2 en 3 bepaalde. ----------------------------------------------------------------

2.

De contributie bedraagt een vast percentage van de omzet van een lid, waarbij een
minimum- en een maximum contributie wordt gehanteerd. De hoogte van het
percentage en van de minimum- en maximumcontributie worden vastgesteld door de
algemene ledenvergadering. Als grondslag van de contributieberekening wordt de op
een door de algemene ledenvergadering gekozen peildatum vastgestelde omzet van
het I id ge namen. ------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Het in lid 2 bepaalde wordt nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. -------------

4.

Aspirant-leden zijn eveneens verplicht tot het betalen van een bijdrage die gelijk is aan
de helft van de door de leden verschuldigde contributie. Bij het einde van het aspirant-

lidmaatschap als bedoeld in artikel 7 is niet langer een bijdrage verschuldigd. ----------Artikel 10. Algemene ledenvergadering. ----------------------------------------------------------------1.

Tot de taken en bevoegdheden van de algemene ledenvergadering behoren in ieder
geval: -------------------------------------------------------------------------------------------------------a.
b.

het vaststellen van de begroting; ------------------------------------------------------------het benoemen van een accountant; ---------------------------------------------------------

c.

het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag; ---------------------------------

d.
e.

het vaststellen en wijzigen van het ledenstatuut; ----------------------------------------het benoemen van leden van de raad van toezicht; en ---------------------------------
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f.

het besluiten
ontbinding.

tot statutenwijziging,

of de statuten aan de directeur-bestuurder
Jaarlijks
maanden

afloop

ledenvergaderingen
3.

Daarnaast

juridische

splitsing

van

het

alle bevoegdheden

of

ledenvergadering

vereniqinqsjaar,

Voorts

gehouden zo dikwijls de directeur-bestuurder

is de directeur-bestuurder

toe die niet door wet

of de raad van toezicht zijn opgedragen.

wordt ten minste één algemene
na

fusie,

-----------------------------------------------------------------------------------------

Voorts komt de algemene ledenvergadering
2.

juridische

op schriftelijk

verzoek

gehouden
worden

---

binnen zes
algemene

dit nodig acht. ------van ten minste

een

zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de
stemmen verplicht tot het bijeenroepen

van een algemene ledenvergadering

op een

termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen
geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers
door oproeping overeenkomstig

zelf tot bijeenroeping

overgaan

artikel 14. ---------------------------------------------------------

Artikel11. Toegang en stemrecht. ------------------------------------------------------------------------1.

De algemene ledenvergaderingen zijn openbaar, behoudens het bepaalde in lid 2. De
directeur-bestuurder woont de algemene ledenvergaderingen bij en heeft daarin een
adviserende stem. De voorzitter van de algemene ledenvergadering kan bepalen dat
de directeur-bestuurder de vergadering niet bijwoont indien zijn/haar persoonlijk
functioneren als directeur-bestuurder in het geding is. ------------------------------------------

2.

Indien één lid van de vergadering meent dat door openbare behandeling van een
onderwerp de belangen van de vereniging, zijn afzonderlijke leden of het bureau,
ernstig worden geschaad, dan kan bij voorstel van orde worden besloten het
onderwerp in een besloten vergadering te behandelen. ----------------------------------------

3.

Ieder lid van de vereniging dat niet is geschorst, heeft stemrecht. ---------------------------

4.

Ten aanzien van alle door de leden te nemen besluiten geldt dat er sprake is van een
gewogen stemverhouding. Een lid heeft - afhankelijk van de contributie die het
betreffende lid verschuldigd is - één, drie, zes of tien stemmen. Het aantal stemmen
wordt jaarlijks bij de behandeling van de begroting door de directeur-bestuurder
vastgesteld aan de hand van de hoogte van de contributie. -----------------------------------

5.

Ieder stemgerechtigd lid kan aan een ander stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht
verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigd lid kan voor ten hoogste
één ander lid als gevolmachtigde optreden. Hiertoe zijn alleen diegenen gerechtigd die
bij het tekenen van de presentielijst kenbaar maken dat zij een lid van de vereniging
vertegenwoordigen. Desgevraagd dient de vertegenwoordiger bewijsstukken van zijn
machtiging aan de onafhankelijk voorzitter te overleggen. -------------------------------------

Arti kei 12. Voorzitterschap; notu len. ---------------------------------------------------------------------1.

De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de onafhankelijk voorzitter en
indien deze ontbreekt door één van de andere leden van de raad van toezicht, door
de directeur-bestuurder aan te wijzen. Wordt ook op deze wijze niet in het
voorzitterschap voorzien dan voorziet de vergadering zelve daarin. -------------------------

2.

Van het verhandelde in elke vergadering wordt door het bureau notulen gemaakt die
na vaststelling door de algemene ledenvergadering door de onafhankelijk voorzitter
worden ondertekend. De inhoud van de vastgestelde notulen wordt ter kennis van de
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leden gebracht. --------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel13. Besluitvorming van de algemene ledenvergadering. --------------------------------1.

Het ter algemene ledenvergadering 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

2.

vastgelegd voorstel. -------------------------------------------------------------------------------------Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel
de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ------

3.

Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
algemene

ledenvergadering

genomen

met

volstrekte

meerderheid

van

de

4.

u itgebrachte ste m m e n. ---------------------------------------------------------------------------------Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. ---------------------------------------

5.

Indien bij een stemming omtrent personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, heeft een tweede stemming of ingeval van een bindende voordracht, een
tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. ------------------------------Heeft alsdan wederom 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. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de
stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. -----------------------------------

6.

Bij staking van stemmen omtrent zaken is het voorstel verworpen. --------------------------

7.

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming
gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. -----------------------Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke
stem m i ng verlan gt. ---------------------------------------------------------------------------------------

8.

Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,
heeft mits met voorkennis van de directeur-bestuurder genomen, dezelfde kracht als

9.

een besluit van de algemene ledenvergadering. -------------------------------------------------Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden van de vereniging aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met
voorkennis van de directeur-bestuurder en mits 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
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voorgeschreven wijze geschiedt of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en
houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht
geno m en . --------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel14. Bijeenroeping algemene ledenvergadering. --------------------------------------------1.

Een algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door de directeur-bestuurder.
De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het
ledenregister. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen. ---------

2.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het

bepaalde in arti kei 27. ----------------------------------------------------------------------------------Artikel 15. Raad van toezicht. -------------------------------------------------------------------------------1.

De vereniging heeft een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit drie
natuurlijke personen, waaronder één onafhankelijk voorzitter. --------------------------------

2.

De leden van de raad van toezicht worden door de algemene ledenvergadering
benoemd, met inachtneming van het hierna bepaalde. Benoeming van de leden van
de raad van toezicht geschiedt aan de hand van een door de algemene

3.

ledenvergadering vast te stellen profielschets. ---------------------------------------------------Benoeming van de onafhankelijk voorzitter geschiedt door de algemene
ledenvergadering uit een bindende voordracht van de raad van toezicht. ------------------

4.

Benoeming van de overige leden van de raad van toezicht geschiedt door de
algemene ledenvergadering uit de natuurlijke personen die zich daartoe verkiesbaar
hebben gesteld overeenkomstig een door de algemene ledenvergadering in een
reglement vast te stellen procedure. Tot lid van de raad van toezicht, niet zijnde de
onafhankelijk voorzitter, kunnen alleen worden benoemd leden van de vereniging, dan
wel natuurlijke personen die werkzaam zijn bij of verbonden zijn aan een lid van de

5.

vere n ig i n g. -------------------------------------------------------------------------------------------------Bij oproeping tot de vergadering waarin een lid van de raad van toezicht zal worden

6.

Een lid van de raad van toezicht wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Een

benoemd, dient zulks steeds te worden vermeld. -----------------------------------------------volgens dit lid aftredend lid van de raad van toezicht is éénmaal herbenoembaar. Een
lid

van de

raad van toezicht is

vervolgens

nogmaals maximaal éénmaal

herbenoembaar indien de algemene ledenvergadering daartoe wegens gegronde
redenen besluit, gelet op bijvoorbeeld de continuïteit van de vereniging. -----------------7.

De leden van de raad van toezicht ontvangen een beloning voor de door hen ten
behoeve van de vereniging te verrichten werkzaamheden, alsmede een vergoeding
voor de door hen gemaakte onkosten. De hoogte hiervan is niet bovenmatig en wordt
vastgesteld door de raad van toezicht, conform de in de sector gangbare maatstaven.

Artikel 16. De onafhan kelijk voorzitter. ------------------------------------------------------------------1.

De onafhankelijk voorzitter heeft onder meer tot taak: -----------------------------------------a.
het voorzitten van de algemene ledenvergadering; -------------------------------------b.

het stimuleren van de vereniging tot het nastreven van de doelstelling; ------------

c.

het coördineren van de besluitvorming binnen de raad van toezicht en het
bewaken

van

de

uitvoering

van

de

besluiten

van

de

algemene

ledenvergadering en de directeur-bestuurder; --------------------------------------------
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2.

d.

het bewaken van het functioneren en efficiency van de raad van toezicht; --------

e.

het dragen van de verantwoordelijkheid voor verenigingszaken en structuur. ----

De onafhankelijk voorzitter heeft in de algemene ledenvergaderingen een adviserende

stem. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel17. Einde lidmaatschap raad van toezicht. ---------------------------------------------------1.

De leden van de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen door de algemene
ledenvergadering. Een lid van de raad van toezicht wordt geschorst en ontslagen
wegens: ----------------------------------------------------------------------------------------------------a.
b.

verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; ----------------------------onverenigbaarheid van functies of belangen; ---------------------------------------------

c.

wijziging van de omstandigheden of andere redenen waarvan de algemene
ledenvergadering het in het belang van de vereniging oordeelt dat handhaving
als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de vereniging kan worden

2.

veria ng d. -------------------------------------------------------------------------------------------Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een twee derde meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen in een algemene ledenvergadering vereist. --------------------------

3.

Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst, dient de algemene
ledenvergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot
ontslag van het betreffende lid van de raad van toezicht dan wel tot opheffing of
handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige
zi n, vervalt d e schors i ng. ------------------------------------------------------------------------------Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen
en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden,
ingaande op de dag waarop de algemene ledenvergadering het besluit tot handhaving
heeft geno m en. --------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de raad
van toezicht over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is
geboden om te worden gehoord. In geval van schorsing kan van het voorgaande
worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt. ----------

5.

Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts: --------------------------------------------a.

door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); -----------------------------------------------------

b.

doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt
verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet
voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; ------------------------------------

c.

indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op

d.

hem van toepassing wordt; ------------------------------------------------------------------door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn
eventuele herbenoem ing; ----------------------------------------------------------------------

6.

e.

door ontslag door de rechtbank; --------------------------------------------------------------

f.

door zijn overl ijden. ------------------------------------------------------------------------------

Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de
overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van
toezicht waar. Een niet voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd. ----------------
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Artikel 18. Taken en bevoegdheden

1.

raad van toezicht. ---------------------------------------------

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de
directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging. De
raad van toezicht staat de directeur-bestuurder met raad en advies terzijde. Tot de
taken en bevoegdheden van de raad van toezicht behoren in ieder geval: ---------------a.

het verlenen van goedkeuring aan besluiten van de directeur-bestuurder als
vermeld in artikel 8 lid 1 en artikel 22 lid 6; ------------------------------------------------

b.
2.

het benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur-bestuurder. -----------------

De raad van toezicht of één of meer door de raad van toezicht gemachtigde leden
heeft toegang tot alle lokaliteiten van de vereniging en het recht om te allen tijde
inzage te krijgen in alle boeken en bescheiden van de vereniging. --------------------------

3.

De leden van de raad van toezicht kunnen zich, voor rekening van de vereniging, na
overleg met de directeur-bestuurder, doen bijstaan door de accountant van de
vereniging dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie
inzage in de volledige administratie dient te worden verleend. --------------------------------

4.

De leden van de raad van toezicht kunnen de directeur-bestuurder aanwijzingen
geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en
frequentie van de informatieverstrekking door de directeur-bestuurder. --------------------

Artikel19. Raad van toezicht. Besluitvorming, vergadering en werkwijze. ------------------1.

Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die na
vaststelling door de raad van toezicht door de onafhankelijk voorzitter worden
ondertekend. -----------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden zo dikwijls de
onafhankelijk voorzitter of één van zijn leden dat verlangen. ---------------------------------De oproeping geschiedt schriftelijk aan ieder lid van de raad van toezicht. De
oproeping vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te
beh a nd e I e n a nderwerpen. -----------------------------------------------------------------------------De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping
en die van de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen - zulks ter
uitsluitende beoordeling van de onafhankelijk voorzitter - kan de termijn van oproeping
worden verkort. --------------------------------------------------------------------------------------------

3.

De vergaderingen van de raad van toezicht worden voorgezeten door de onafhankelijk
voorzitter, of, zo deze afwezig is, door een door de raad van toezicht uit zijn midden
aangewezen persoon. De voorzitter van de vergadering wijst een notulist aan voor de

4.

betreffende verga d eri ng . -------------------------------------------------------------------------------Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem. -----------------------------------------------

5.

Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte
meerderheid van stemmen. ----------------------------------------------------------------------------

6.

Indien er ten aanzien van de besluitvorming in de raad van toezicht sprake is van
stakende stemmen, is de stem van de onafhankelijk voorzitter van doorslaggevende
betekeni s. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

7.

Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk
gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen. -------------
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8.

De raad van toezicht kan telefonisch,
ander communicatiemiddel

vergaderen,

aan zodanige vergadering

deelnemen

van toezicht

kan telefonisch,

communicatiemiddel

per videoconference

of door middel van een

mits alle leden van de raad van toezicht die
elkaar kunnen verstaan. Een lid van de raad

per videoconference

aan een vergadering

of door middel van een ander

van de raad van toezicht deelnemen,

mits

dat lid van de raad van toezicht steeds alle andere aan die vergadering deelnemende
leden van de raad van toezicht kan verstaan en door die andere leden van de raad
van toezicht wordt verstaan.
9.

---------------------------------------------------------------------------

De raad van toezicht kan ook buiten vergadering

besluiten nemen, mits dit schriftelijk

geschiedt en alle leden van de raad van toezicht zich ten gunste van het betreffende
voorstel uitspreken. Een dergelijk besluit wordt aangetekend

in het notulenregister van

de raad van toezicht. -------------------------------------------------------------------------------------

Arti kei 20. Bestu u r; di recteu r-bestu u rder. --------------------------------------------------------------1.
Het bestuur wordt gevormd door één natuurlijk persoon, aangeduid als de directeurbestu u rd er . ------------------------------------------------------------------------------------------------2.

De directeur-bestuurder wordt door de raad van toezicht benoemd. Ook personen die
niet verbonden zijn aan of werkzaam zijn bij leden als bedoeld in artikel 6 kunnen tot
di recteur- bestuu rder benoemd. ------------------------------------------------------------------------

3.

De benoeming van de directeur-bestuurder geschiedt aan de hand van een door de
raad van toezicht vast te stellen profielschets. De profielschets bevat de kwaliteiten en
deskundigheden waarover de directeur-bestuurder dient te beschikken. -------------------

4.

De directeur-bestuurder wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Een volgens
dit lid aftredende directeur-bestuurder is éénmaal herbenoembaar. De directeurbestuurder is vervolgens nogmaals maximaal éénmaal herbenoembaar indien de raad
van toezicht daartoe besluit wegens gegronde redenen, gelet op bijvoorbeeld de
continuïteit van de vereniging. -------------------------------------------------------------------------

5.

De directeur-bestuurder ontvangt een beloning voor de door hem ten behoeve van de
vereniging te verrichten werkzaamheden, alsmede een vergoeding voor de door hem
gemaakte onkosten. De hoogte hiervan is niet bovenmatig en wordt vastgesteld door

6.

de raad van toezicht, conform de in de sector gangbare maatstaven. ---------------------De raad van toezicht oefent namens de vereniging het werkgeverschap ten aanzien
va n de di recteur-bestu u rd er u it. -----------------------------------------------------------------------

Arti kei 21. Ei nde bestu u rslid maatschap.
1.

----------------------------------------------------------------

De raad van toezicht kan, al dan niet op voorstel van de algemene ledenvergadering,
onder opgave van redenen besluiten de directeur-bestuurder te schorsen of te
ontslaan wegens: ----------------------------------------------------------------------------------------a.
verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; ----------------------------b.
c.

onverenigbaarheid van functies of belangen; --------------------------------------------wijziging van de omstandigheden of andere redenen waarvan de algemene
ledenvergadering het in het belang van de vereniging oordeelt dat handhaving
als directeur-bestuurder redelijkerwijs niet van de vereniging kan worden

2.

veri a ngd. -------------------------------------------------------------------------------------------Indien de directeur-bestuurder is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie
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maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de directeurbestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een
besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. -------------------------------------Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen
en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden,
ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft
genomen. --------------------------------------------------------------------------------------------------3.

Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat de directeurbestuurder over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is
geboden om te worden gehoord. In geval van schorsing kan van het voorgaande
worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt. ----------

4.

De directeur-bestuurder defungeert voorts: -------------------------------------------------------a.
b.

door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); ----------------------------------------------------doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt
verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet
voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; ------------------------------------

c.

indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op
hem van toepassing wordt; -------------------------------------------------------------------

d.

door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn
eve ntuel e h erbenoem i ng; ----------------------------------------------------------------------

e.

door ontslag door de rechtbank; --------------------------------------------------------------

f.

door zijn overlijden. ------------------------------------------------------------------------------

5.

In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van een vacature

6.

behoudt de directeur-bestuurder zijn bevoegdheden. ------------------------------------------Bij ontstentenis of belet van de directeur-bestuurder, berust het bestuur tijdelijk bij één
of meer door de raad van toezicht aan te wijzen perso(o)n(en), die alsdan alle aan de
directeur-bestuurder toekomende taken en bevoegdheden uitoefent/uitoefenen. --------

Arti kei 22. Best u u rstaa k. -------------------------------------------------------------------------------------1.

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directeur-bestuurder belast met
het besturen van de vereniging. -----------------------------------------------------------------------

2.

De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. --

3.

De directeur-bestuurder heeft voorts onder meer tot taak: ------------------------------------a.

het opstellen van strategische en beleidsdoelstellingen, het vaststellen van
uitvoeringskaders en het bewaken van de realisatie van de doelen van de
vereniging; -----------------------------------------------------------------------------------------

b.

het opstellen van de begroting en het (meerjaren)beleidsplan als bedoeld in
arti kei 26 I i d 3; -------------------------------------------------------------------------------------

c.
4.

het opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening als bedoeld in artikel 26 lid

4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------De directeur-bestuurder is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door het bureau of door commissies die
door de directeur-bestuurder worden benoemd. --------------------------------------------------

5.

De directeur-bestuurder is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene
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ledenvergadering,
vervreemden

bevoegd

of

overeenkomsten,

tot

bezwaren

het sluiten

van

van overeenkomsten

registergoederen,

waarbij de vereniging

alsook

tot het kopen,

tot

het

sluiten

van

zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling
van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring

voor een schuld

kan door en tegen

derden beroep worden gedaan. ----------------------------------------------------------------------6.

Voor de navolgende besluiten van de directeur-bestuurder
worden

uitgevoerd

toezicht:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

a.

na voorafgaande

het aangaan van verplichtingen

schriftelijke

geldt dat deze pas mogen

goedkeuring

van

de raad van

en het doen van bestedingen en investeringen

die niet zijn voorzien in een goedgekeurde

begroting en een bij reglement te

bepalen bedrag - of een ander door de raad van toezicht vastgesteld

bedrag -

te boven gaan; -----------------------------------------------------------------------------------b.
c.

het

ter

vaststelling

voorleggen

de

begroting

aan

de

algemene

ledenvergadering;

--------------------------------------------------------------------------------

het ter vaststelling

voorleggen

algemene ledenvergadering,
verleend

voordat

de

van de jaarrekening

het aangaan,

wijzigen

andere rechtspersoon

en het jaarverslag

met dien verstande dat de goedkeuring

raad

van

bevindingen van de accountant;
d.

van

toezicht

kennis

heeft

genomen

aan de

niet wordt
van

de

--------------------------------------------------------------

en verbreken

van duurzame

samenwerking

of organisatie indien die samenwerking

met een

naar het oordeel

van de raad van toezicht van ingrijpende betekenis is voor de vereniging; -------e.

het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming
een andere rechtspersoon

en het oprichten

of zeggenschap

in

van een andere rechtspersoon,

alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover de directeurbestuurder daartoe is bevoegd; --------------------------------------------------------------f.

het aanvragen van faillissement

g.

het vaststellen van een reglement; -----------------------------------------------------------

h.

het

doen

van

statutenwijziging,

een

voorstel

of surseance van betaling; --------------------------aan

de

algemene

ledenvergadering

tot

juridische fusie of juridische splitsing en het ontbinden van de

vereniging, waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo; ------------i.

het opzeggen

van het lidmaatschap

namens de vereniging

en ontzetting

als

bedoeld in artikel 8 lid 1. -----------------------------------------------------------------------Arti kei 23. Bestu ur. Besl u itvorm i ng. ----------------------------------------------------------------------

1.

Besluiten worden door de directeur-bestuurder schriftelijk genomen. De regeling van
de werkwijze en besluitvorming van de directeur-bestuurder kan bij reglement
geschieden. De vaststelling van dit reglement behoeft de goedkeuring van de
algemene vergadering. ----------------------------------------------------------------------------------

2.

Indien de directeur-bestuurder een met de vereniging tegenstrijdig belang heeft, dan
wel sprake is van een verstrengeling van belangen ter zake van een specifiek
onderwerp, wordt het besluit omtrent dat onderwerp door de directeur-bestuurder
slechts genomen na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. --------

Artikel 24. Vertegenwoordiging.

----------------------------------------------------------------------------
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