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STATUTENWIJZIGING VERENIGING 
(FORUMVAST, Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten) 

Op twee oktober tweeduizend negentien is voor mij, mr. Rudolf van Bork, notaris met 
plaats van vestiging Amsterdam, verschenen: 	  
mevrouw Melissa Nicole Tjokrodimedjo, geboren te Paramaribo, Suriname op twee-
Ontwintig augustus negentienhonderd drieentachtig, met kantooradres Fred. Roeske- 
straat 100, 1076 ED Amsterdam. 	  
De comparant heeft het volgende verklaard: 	  
De algemene ledenvergadering van FORUMVAST, Belangenvereniging 
Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten, een vereniging met volledige rechts-
bevoegdheid, statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam en kantoorhoudende te 
Strawinskylaan 465, (G-toren), 1077 XX Amsterdam, ingeschreven in het handels-
register van de Kamer van Koophandel onder nummer 52206726 (vereniging) heeft 
op dertien juni tweeduizend negentien besloten de statuten van de vereniging partieel 
te wijzigen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van 
deze besluitvorming blijkt uit een uittreksel uit de notulen van de algemene ledenver-
gadering dat in kopie aan deze akte is gehecht (Bigage). 	  
De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op drie juli tweeduizend 
dertien verleden voor mr. P.G. van Druten, notaris met plaats van vestiging 
Amsterdam. 	  
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("17  
Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de 
vereniging hierbij gewijzigd als volgt. 	  
1 	Wijziging A 	  
Artikel 5 lid 4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 	  
"5.4 De bestuursleden worden gekozen voor bepaalde of onbepaalde tijd, zulks ter 

beslissing van de algemene ledenvergadering. Bestuursleden zijn na hun 
zittingsperiode herkiesbaar.". 	  

2 	Wijziging B 	  
Artikel 5 lid 5 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 	  
"5.5 Het bestuurslidmaatschap eindigt door: 	  

a. overlijden; 	  
b. vrijwillig aftreden; 	  
c. ontslag door de algemene ledenvergadering; 	  
d. het eindigen van het dienstverband tussen het bestuurslid en het lid uit 

welker gelederen het bestuurslid afkomstig is; 	  
e. het eindigen van het lidmaatschap van het lid uit welker gelederen het 

bestuurslid afkomstig is.". 	  
3 	Wijziging C 	  
Artikel 5 lid 9 vervalt. 	  
Slot 	  
De comparant is mij, notaris, bekend. 	  
Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte 
vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en 
toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen 
prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben 
kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing 
is deze akte eerst door de comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend. 	 
(W.g.: M.N. Tjokrodimedjo; R. van Bork). 
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STATUTEN 
Artikel 1. Naam en zetel 
1.1 De vereniging draagt de naam: FORUMVAST, Belangenvereniging 

Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten. 
1.2 	De vereniging is gevestigd te Amsterdam. 
Artikel 2. Doel, middelen en gedragscode 
2.1 	De vereniging heeft als doel het behartiging van de gemeenschappelijke 

belangen van de leden van de vereniging ten aanzien van de door de leden 
aangeboden niet beursgenoteerde vastgoedbeleggingsproducten die zich 
richten op particuliere beleggers en/of institutionele beleggers, alsmede het 
bevorderen van de professionalisering binnen de sector van aanbieders van 
deze vastgoedbeleggingsproducten, een en ander in de ruimste zin van het 
woord. 

2.2 	De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
het formuleren en uitdragen van de gemeenschappelijke belangen van 
de leden van de vereniging; 
het leggen en onderhouden van contacten met daartoe geeigende 
(overheids)instellingen, alsmede hiermede overleg te voeren over de 
gemeenschappelijke belangen van de leden teneinde deze te 
bevorderen; 
het deelnemen in andere overlegorganen, welke direct of indirect met het 
werkgebied van de leden van de vereniging verbonden zijn, zulks mede 
ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de leden van 
de vereniging; 
het regelmatig overleg voeren met- en het informeren van de leden over 
zaken de gemeenschappelijke belangen betreffende, alsmede het 
hieromtrent houden van bijeenkomsten en het instellen van commissies; 
het, al dan niet door derden, verwezenlijken van publicaties, seminars, 
cursussen met betrekking tot het werkgebied van de sector van 
aanbieders van deze vastgoedbeleggingsproducten; 
het regelmatig voeren van overleg met onderwijsinstellingen en 
universiteiten voor opleidingsprogramma's in verband met de specifieke 
behoeften van de leden op dit gebied; en 
voorts al hetgeen overigens ter verwezenlijking van de doelstelling kan 
dienen, niets daarvan uitgezonderd. 

2.3 	De vereniging hanteert een door de algemene ledenvergadering vast te stellen 
minimumeisen gedragscode (de "Minimumeisen Gedragscode"), die aangeeft 
waaraan de interne gedragscode van de leden dienen te voldoen. De 
Minimumeisen Gedragscode wordt bij het toetreden tot de vereniging door het 
betreffende lid onderschreven. Door toetreding tot de vereniging verbindt een 
lid zich tot naleving van de Minimumeisen Gedragscode. De Minimumeisen 
Gedragscode kan worden gewijzigd bij besluit van de algemene 
ledenvergadering. Het bepaalde in de artikelen 13.1 tot en met 13.3 is van 
overeenkomstige toepassing. De aldus gewijzigde Minimumeisen Gedragscode 
geldt vervolgens voor alle leden van de vereniging. 
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2.4 Het bestuur van de vereniging zal ingeval van fraude en/of verdenking van 
fraude door casu quo ten aanzien van (een van) de leden van de vereniging, 
daarvan melding maken bij de daartoe bevoegde instanties. 

Artikel 3. Lidmaatschap en toelating 
3.1 	Voor het lidmaatschap van de vereniging komen in aanmerking rechtspersonen 

die aanbieders zijn van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsproducten die 
zich richten op particuliere en/of institutionele beleggers. 

3.2 Rechtspersonen die voor het lidmaatschap in aanmerking wensen te komen 
dienen zich daartoe schriftelijk bij het bestuur aan te melden. 

3.3 Het algemene ledenvergadering stelt op voorstel van het bestuur de verdere 
toelatingseisen voor het lidmaatschap van de vereniging vast, die in het 
huishoudelijk reglement worden opgenomen. De algemene vergadering is 
slechts bevoegd de toelatingseisen te wijzigen op voorstel van het bestuur, bij 
besluit in een algemene vergadering waarin tenminste twee/derden van het 
aantal leden vertegenwoordigd is en tenminste twee/derden van de ter 
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden zich uitspreekt voor de 
goedkeuring. 

3.4 	Het bestuur beslist over de toelating van een lid. Indien een aspirant lid echter 
niet voldoet aan de toelatingseisen voor het lidmaatschap van de vereniging, is 
het bestuur bevoegd om aan de algemene ledenvergadering voor te stellen 
(gedeeltelijk) van de toelatingseisen of te wijken en kan het bestuur met 
goedkeuring van de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. 

3.5 	Indien een aspirant lid wordt toegelaten als lid van de vereniging zal dit lid 
toetreden tot de vereniging voor een eerste termijn van e'en verenigingsjaar. Na 
ommekomst van de eerste termijn van een verenigingsjaar, wordt het 
lidmaatschap telkens verlengd met een verenigingsjaar tenzij het lid opzegt 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 4. 

3.6 	Het bestuur zal haar leden informeren indien een verzoek tot lidmaatschap niet 
wordt gehonoreerd. Bij niet-toelating tot lid kan alsnog tot toelating worden 
besloten door de algemene vergadering. Dit geschiedt in een algemene 
vergadering die niet later dan twee maanden na voornoemde kennisgeving van 
het bestuur (inzake niet toelating) dient pleats te vinden. In deze vergadering 
dient tenminste twee/derden van het aantal leden vertegenwoordigd te zijn en 
kan slechts besloten worden met tenminste twee/derden meerderheid van de 
ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. Het is niet mogelijk om 
een tweede vergadering hierover bijeen te roepen indien voornoemd quorum 
niet wordt bereikt. 

3.7 	Leden zijn een contributie verschuldigd die jaarlijks - op voorstel van het 
bestuur bij de behandeling van de begroting - voor het komende jaar door de 
algemene vergadering wordt vastgesteld. 

Artikel 4. Einde lidmaatschap en schorsing lid 
4.1 	Het lidmaatschap eindigt: 

a. door opzegging door het lid; 
b. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een 

lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de 
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statuten gesteld te voldoen (tenzij het lid naar genoegen van het bestuur 
aannemelijk kan maken dat dit niet een blijvende situatie betreft of tenzij 
het bestuur met goedkeuring van de algemene vergadering eerder het 
betreffende lid (geheel of gedeeltelijk) in afwijking van de toelatingseisen 
heeft toegelaten, onder de toezegging dat ook gedurende het 
lidmaatschap het betreffende lid niet aan alle aan leden gestelde eisen 
behoeft te voldoen), wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging 
(waaronder begrepen zijn financiele verplichtingen) niet nakomt, alsook 
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan warden het 
lidmaatschap te laten voortduren (waaronder begrepen het in strijd 
handelen met de Minimumeisen Gedragscode en het huishoudelijke 
reglement); 

c. 	door ontzetting. Deze 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. 

4.2 	Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. 
4.3 	Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts 

geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van 
een opzeggingstermijn van twee maanden (derhalve veer eenendertig oktober 
van het lopende verenigingsjaar). Echter, het lidmaatschap kan onmiddellijk 
worden beeindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet 
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

4.4 	Een opzegging in strijd met het bepaalde in artikel 4.3, doet het lidmaatschap 
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen 
was opgezegd. 

4.5 	Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen e'en 
maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging 
in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7, Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek. 

4.6 	Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen, 
binnen den maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt, of 
wel zijn verplichtingen ten opzichte van de vereniging zijn verzwaard, bekend is 
geworden of medegedeeld. Het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. 
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit te 
zijnen opzichte uit te sluiten, waarbij zijn geldelijke rechten en verplichtingen 
zijn gewijzigd. 

4.7 	Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 
4.8 Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op 

grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook 
dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap 
te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat 
de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het 
besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten 
spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis 
gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid 
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geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft 
zich in de algemene vergadering waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt 
behandeld, te verantwoorden. 

4.9 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft 
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 

4.10 Bij fusie of splitsing (in de zin van titel 7 van boek 2 Burgerlijk Wetboek) van 
een lid gaat, indien dit lid de verdwijnende rechtspersoon is, het lidmaatschap 
niet onder algemene titel over op de verkrijgende rechtspersoon, maar kan de 
verkrijgende rechtspersoon (indien deze voldoet aan de lidmaatschapscriteria) 
bij het bestuur een verzoek indienen het lidmaatschap voort te zetten. 

4.11 Het bestuur kan leden met onmiddellijke ingang, voor een periode van 
maximaal zes maanden, schorsen die: 
a. na herhaalde aanmaning niet voldaan hebben aan hun financiele 

verplichtingen jegens de vereniging; 
b. niet (meer) voldoen aan de eisen die voor het lopende verenigingsjaar 

voor toetreding door het bestuur zijn gesteld, tenzij het lid naar genoegen 
van het bestuur aannemelijk kan maken dat dit niet een blijvende situatie 
betreft of tenzij de algemene vergadering op voorstel van het bestuur 
eerder het betreffende lid (geheel of gedeeltelijk) in afwijking van de 
toelatingseisen heeft toegelaten, onder de toezegging dat ook gedurende 
het lidmaatschap het betreffende lid niet aan alle aan leden gestelde 
eisen behoeft te voldoen. 

4.12 Voorts kan het bestuur een lid met onmiddellijke ingang schorsen voor een 
periode van maximaal zes maanden indien, naar het uitsluitend oordeel van het 
bestuur, het betreffende lid door haar gedragingen afbreuk doet aan de 
belangen of doelstellingen van de vereniging dan wel naar het oordeel van het 
bestuur door gedragingen of anderszins, niet meer functioneert in 
overeenstemming met de eer en waardigheid van de vereniging. Als zodanig 
wordt ook beschouwd het in strijd handelen met de Minimumeisen 
Gedragscode en het huishoudelijke reglement. 

4.13 Onder schorsing wordt te dezen verstaan het tijdelijk buiten werking stellen van 
alle rechten en bevoegdheden, waarop een lid uit hoofde van de wet, de 
statuten ofwel het huishoudelijk reglement jegens de vereniging aanspraak kan 
maken. 

4.14 Het bestuur zal haar leden informeren indien een lid wordt geschorst. De 
algemene vergadering kan een besluit van het bestuur tot schorsing van een lid 
ongedaan maken, waarbij het geschorste lid het recht heeft zich in deze 
algemene vergadering te verantwoorden. Dit geschiedt in een algemene 
vergadering die niet later dan twee maanden na voornoemde kennisgeving 
schorsing/opzegging van het bestuur dient plaats te vinden. In deze 
vergadering dient tenminste twee/derden van het aantal leden 
vertegenwoordigd te zijn en kan slechts besloten worden met tenminste 
twee/derden meerderheid van de ter vergadering aanwezige of 
vertegenwoordigde leden. Het is niet mogelijk om een tweede vergadering 
hierover bijeen te roepen indien voornoemd quorum niet wordt bereikt. 
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4.15 Indien het bestuur voOr afloop van de schorsingsperiode geen besluit neemt 
ten aanzien van de opzegging van het lidmaatschap, verkrijgt het lid na verloop 
van deze periode weer haar lidmaatschapsrechten en bevoegdheden. 

4.16 Geschorste leden of leden waarvan het lidmaatschap is opgezegd kunnen de 
vereniging niet aansprakelijk stellen voor enige schade ten gevolge van de 
schorsing dan wel opzegging. Ook niet indien de schorsing dan wel opzegging 
later door de algemene vergadering ongedaan wordt gemaakt. 

Artikel 5. Bestuur 
5.1 	Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie doch ten hoogste vijf 

bestuursleden waaronder een voorzitter en een vice voorzitter en eventueel 
een penningmeester. Bestuursleden dienen natuurlijke personen te zijn, zo veel 
mogelijk afkomstig uit de gelederen van de leden. Bestuursleden kunnen ook 
buiten de leden worden benoemd. 

5.2 De bestuursleden worden op voordracht van het bestuur door de algemene 
ledenvergadering benoemd, met dien verstande dat van elk lid slechts een 
natuurlijk persoon uit haar gelederen in het bestuur zitting kan hebben. 

5.3 De algemene ledenvergadering benoemt de voorzitter; de overige functies in 
het bestuur worden door de bestuursleden onderling verdeeld. 

5.4 De bestuursleden worden gekozen voor bepaalde of onbepaalde tijd, zulks ter 
beslissing van de algemene ledenvergadering. Bestuursleden zijn na hun 
zittingsperiode herkiesbaar. 

5.5 	Het bestuurslidmaatschap eindigt door 
a. overlijden; 
b. vrijwillig aftreden; 
c. ontslag door de algemene ledenvergadering; 
d. het eindigen van het dienstverband tussen het bestuurslid en het lid uit 

welker gelederen het bestuurslid afkomstig is; 
e. het eindigen van het lidmaatschap van het lid uit welker gelederen het 
bestuurslid afkomstig is. 

5 6 	In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig 
bestuur blijft bestuursbevoegd. 

5.7 Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en de uitvoering van 
besluiten van de algemene ledenvergadering. Het bestuur is bevoegd te 
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en 
bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten 
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, 
mits na vooraf verkregen goedkeuring van de algemene ledenvergadering. 

5.8 	Het bestuur kan zich laten bijstaan door een of meer adviseurs. 
Artikel 6. Vertegenwoordiging 
6.1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De bevoegdheid tot 

vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de voorzitter gezamenlijk 
handelende met een van de overige bestuursleden of aan twee gezamenlijk 
handelende bestuursleden waaronder in ieder geval de vice-voorzitter en/of de 
penningmeester. 

Artikel 7. Bureau 
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7.1 	Het bestuur wordt bij de uitvoering van zijn taak terzijde gestaan door het 
bureau van de vereniging. 

7.2 	Aan het hoofd van het bureau kan een directeur staan. Deze woont zo dikwijls 
het bestuur dat verlangt de vergadering van het bestuur bij en heeft alsdan 
daarin een raadgevende stem. 

7.3 Benoeming en ontslag van de directeur, alsmede de vaststelling van diens 
taak, zijn bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden geschiedt door het 
bestuur. 

Artikel 8. Algemene ledenvergaderingen 
8.1 	De oproepingen tot een algemene ledenvergadering geschieden door het 

bestuur door middel van brieven aan de leden. Bij de oproeping worden plaats 
en uur alsmede de te behandelen onderwerpen vermeld. De oproeping 
geschiedt niet later dan op de zevende dag voor die van de vergadering 

8.2 	Het bestuur bepaalt de plaats waar een vergadering wordt gehouden. 
8.3 Als voorzitter van de algemene ledenvergadering treedt de voorzitter van het 

bestuur van de vereniging op; bij diens ontstentenis: de vice-voorzitter. In het 
geval dat geen van beiden aanwezig is, voorziet de algemene 
ledenvergadering zelf in het voorzitterschap. 

8.4 Besluiten kunnen slechts genomen worden over onderwerpen die op de 
agenda staan vermeld. Besluiten over andere onderwerpen kunnen slechts 
worden genomen, indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen 
der leden zich tegen het nemen van het besluit verzet. 

8.5 Per verenigingsjaar, dat samenvalt met het kalenderjaar, worden ten minste 
twee algemene ledenvergaderingen gehouden. 

8.6 Uiterlijk in de maand juni zal een algemene ledenvergadering worden 
gehouden waarin door het bestuur: 
a. verslag wordt uitgebracht omtrent de gang van zaken van de vereniging 

in het verstreken verenigingsjaar; 
b. rekening en verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beheer in 

het verstreken verenigingsjaar. 
De penningmeester overlegt in deze ledenvergadering een financieel 
jaarverslag voorzien van een accountantsverklaring, waaruit de gang van 
zaken betreffende de financien op te maken is. Indien geen penningmeester in 
functie is of geen van de bestuursleden tot penningmeester is benoemd, zal het 
bestuur voornoemd jaarverslag overleggen. 

8.7 	In de algemene ledenvergadering vermeld in artikel 8.6 wordt aan de algemene 
vergadering voorgelegd het voorstel tot verlening van decharge aan het 
bestuur. 

8.8 	Uiterlijk in de maand december zal ter vaststelling door de algemene leden 
vergadering een begroting van baten en lasten van de vereniging voor het 
komende verenigingsjaar worden overlegd door het bestuur. 

8.9 Verdere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het 
bestuur dit nodig oordeelt of tenminste oen/tiende van het aantal leden, doch 
tenminste vijf van de leden dit bij aangetekend schrijven (waarin de te 
behandelen onderwerpen moeten zijn vermeld) aan het bestuur verzoeken. 
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Indien het bestuur in dit laatste geval aan het verzoek geen gevolg geeft 
zodanig dat de algemene ledenvergadering kan worden gehouden binnen vier 
weken na de verzending van bedoeld schrijven, zijn de verzoekers zelf tot de 
bijeenroeping van de ledenvergadering bevoegd. 

8.10 Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en 
het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is. Geen toegang hebben 
geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel 4.8 en 4.14, en 
geschorste bestuursleden. 

8.11 Over toelating van andere dan de in artikel 8.10 bedoelde personen beslist de 
algemene vergadering. 

Artikel 9. Stemmen 
9.1 	De besluiten van de algemene ledenvergadering worden, tenzij in deze 

statuten anders is aangegeven, genomen met volstrekte meerderheid van 
stemmen. 

9.2 	leder lid dat niet geschorst is, heeft eon stem. 
9.3 Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigde laten 

uitbrengen. 
9.4 Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht to zijn 

verworpen. 
9.5 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 weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden 
herstemmingen plaats, totdat hetzij een 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 eon 
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. 

9.6 Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat 
de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing 
van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de 
stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij 
ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij 
een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 

9.7 	Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering 
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht 
als een besluit van de algemene vergadering. 

9.8 Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd 
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, 
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omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot 
statutenwijziging of tot ontbinding - ook al is de oproeping 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. 

Artikel 10. Notulen 
10.1 Van zowel de algemene ledenvergaderingen als de bestuursvergaderingen 

worden ander de verantwoordelijkheid van het bestuur notulen gehouden, die 
worden vastgesteld in dezelfde of de daarop volgende vergadering en ten blijke 
van vaststelling door de voorzitter der betrokken vergadering en een door die 
vergadering aangewezen persoon ondertekend. 

Artikel 11. Geldmiddelen 
11.1. Het bestuur voert het beheer over de geldmiddelen van de vereniging. Het kan 

onder behoud van zijn verantwoordelijkheid aan de penningmeester de 
daarmee verband houdende werkzaamheden opdragen. 

11.2 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit een, jaarlijks door de algemene 
ledenvergadering vast te stellen, contributie van de leden en de na te melden 
mogelijke entreebedragen, alsmede uit schenkingen, erfstellingen, legaten en 
andere baten. 

Artikel 12. Huishoudelijk reglement en entreebedrag 
12.1 De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast. Dit 

reglement mag niet in strijd zijn met deze statuten of de wet. De algemene 
ledenvergadering kan het huishoudelijke reglement wijzigen, waarbij het 
bepaalde in de artikelen 13.1 tot en met 13.3 van overeenkomstige toepassing 
is. 

12.2 De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur besluiten tot het 
instellen van de verplichting tot betaling aan de vereniging van een 
entreebedrag door een lid bij toetreding. De hoogte van het entreebedrag wordt 
vervolgens jaarlijks — op voorstel van het bestuur bij de behandeling van de 
begroting — door de algemene vergadering vastgesteld. 

Artikel 13. Statutenwijziging 
13.1 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. 

13.2 Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen 
Oar 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 ledenvergadering 
wordt gehouden. 

13.3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de 
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van 
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derden van de leden 
aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede 
vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste 
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vergadering waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de 
orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, 
kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden 
van de uitgebrachte stemmen. 

13.4 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariele 
akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid 
bevoegd. 

Artikel 14. Ontbinding 
14.1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 

vergadering. Het bepaalde in de artikelen 13.1 tot en met 13.3 van het 
voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 

14.2 Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. Het bestuur 
kan besluiten andere personen tot vereffenaar to benoemen. 

14.3 Het batig saldo na vereffening wordt aan degenen die ten tijde van het besluit 
tot ontbinding lid waren overgedragen. leder hunner ontvangt een gelijk deel. 
Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het 
batig saldo warden gegeven. 

14.4 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers van de ontbonden vereniging gedurende de bij de wet 
voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars 
aangewezen persoon. 

14.5 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek van toepassing. 
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