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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING VAN
CLC-VECTA CENTRUM VOOR LIVE COMMUNICATION

Op twee juli tweeduizend éénentwintig verschenen voor mij, mr. Rogier Casper Antonius van
de Sandt, notaris te Houten:
mevrouw Rosanne Margaretha Trijntje Trip, geboren te Borger op dertig oktober
negentienhonderd achtentachtig, kantooradres: 3991 EC Houten, Lobbendijk 4.
De verschenen persoon heeft verklaard dat de algemene vergadering van de vereniging: CLCVECTA Centrum voor Live Communication, statutair gevestigd te Breukelen, met adres
3621 ZA Breukelen, De Corridor 5-Ckamernummer 206, ingeschreven in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 30219160 op negen juni tweeduizend
éénentwintig in vergadering heeft besloten de statuten van de vereniging algeheel te wijzigen,
van welk besluit blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een exemplaar
aan deze minuut zal worden gehecht.
Voorts heeft de verschenen persoon verklaard dat de statuten van genoemde vereniging
laatstelijk zijn gewijzigd bij akte van statutenwijziging op drieëntwintig juni tweeduizend
vijftien verleden voor mr. S.G.C.M. van den Eerenbeemt, destijds toegevoegd notaris, bevoegd
om akten te passeren in het protocol van mr. T.M. Berkhout, destijds notaris te Utrecht.
Ter uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging heeft de verschenen persoon verklaard
de statuten bij deze geheel te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:
STATUTEN
Naam en Zetel.
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: CLC-VECTA Centrum voor Live Communication.
2. Zij is gevestigd te Breukelen.
Doel.
Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel:
a. het medium Live Communicatie, waaronder vallen: beurzen, congressen en
bijeenkomsten, zakelijke evenementen, entertainment (waaronder concerten en
theateractiviteiten) en incentives intern en extern te profileren en daarmee de
toekomst van dit medium veilig te stellen;
b. een bijdrage te leveren aan de professionaliteit van haar leden; en
c. de collectieve belangen van haar leden te behartigen.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het (laten) organiseren en stimuleren van scholing en training;
b. het (laten) doen van onderzoek;
c. het bevorderen van certificering, normering en vaststelling van kwaliteitscriteria;
d. belangenbehartiging en lobby bij lokale, regionale, nationale en internationale
(overheids) instanties;
e. het doen en bevorderen van alle zodanige stappen, welke kunnen leiden tot het
aanbrengen van verbeteringen in of tot een billijke uitvoering van de wetgeving en
de daarop steunende of daaruit voortvloeiende voorschriften, bepalingen en
regelingen betrekking hebbende op het doel als hiervoor in lid 1. omschreven;
f. het bevorderen en creëren van onderlinge netwerken binnen de branche(s);
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het afsluiten van een (algemeen verbindend verklaarde) collectieve
arbeidsovereenkomst (Cao) voor bedrijven die onder de tentoonstellingsbranche
vallen.
Onder een bedrijf in de tentoonstellingsbranche wordt verstaan: de onderneming die
zich uitsluitend of in hoofdzaak bezig houdt met de realisatie van
stands/tentoonstellingsprojecten; dat wil zeggen: alle ondersteunende activiteiten
die nodig zijn om stands/tentoonstellingsprojecten mogelijk te kunnen maken:
het bedenken van stands/tentoonstellingsconcepten
het vervaardigen van stands/tentoonstellingsonderwerpen
stand/tentoonstellingsbouw als geheel of delen daar voor
stand/tentoonstellingsinrichting, onder meer met behulp van vloerbedekking,
stoffen, meubilair en audiovisuele middelen;
het leveren en/of monteren van presentatiesystemen ten behoeve van
stands/tentoonstellingsprojecten;
het begeleiden van stands/tentoonstellingsprojecten (projectmanagement);
h. het (doen)opstellen en publiceren van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens over
omvang en resultaten van de branche;
i. het instellen en uitreiken van prijzen aan personen of bedrijven die een waardevolle
bijdrage hebben geleverd aan het functioneren en promoten van de branche;
j. het opstellen van uniforme algemene leveringsvoorwaarden per Live Communicatie
medium of onderdelen daarvan;
k. het opstellen van een gedragscode, die deel uit maakt van het huishoudelijk
reglement.
m. het scheppen van de mogelijkheid voor haar leden advies en bijstand te verkrijgen
door of via het verenigingsbureau;
n. en voorts al datgene dat tot het doel, zoals hierboven in lid 1 beschreven,
bevorderlijk is of kan zijn.
Duur.
Artikel 3.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Lidmaatschap.
Artikel 4.
1. De vereniging kent als leden:
(i) gewone leden; en
(ii) geassocieerde leden.
2. Gewone leden zijn rechtspersonen die een belangrijk deel van hun activiteiten richten op
Live Communicatie en zijn onderverdeeld in drie (3) categorieën zijnde:
(i) gewone leden A: rechtspersonen met een jaaromzet minder dan vijfhonderdduizend
euro (€ 500.000,00);
(ii) gewone leden B: rechtspersonen met een jaaromzet meer dan vijfhonderdduizend
euro (€ 500.000,00);
(iii) gewone leden C: rechtspersonen die zijn aangesloten bij YOIN excellent meeting
places of Erkend Congresbureau.
3. Geassocieerde leden zijn rechtspersonen die werkzaam zijn op het gebied van Live
Communicatie, of daarin een wezenlijk belang hebben en niet in aanmerking komen voor
het lidmaatschap als gewoon lid, zulks ter beoordeling van het bestuur.
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Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als
zodanig zijn toegelaten. Bij toelating van een lid besluit het bestuur overeenkomstig het
bepaalde in dit artikel onder welke categorie het desbetreffende lid komt te vallen.
De statuten respectievelijk het huishoudelijk reglement van de vereniging bevatten
respectievelijk kunnen bevatten nadere criteria waar beoogde leden, die willen toetreden
tot de vereniging, aan moeten voldoen. Indien een beoogd lid niet aan deze criteria
voldoet, kan het bestuur een beoogd lid als geassocieerd lid toelaten. Ingeval van niettoelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
5. Een lid kan zich in een algemene ledenvergadering slechts laten vertegenwoordigen door
een natuurlijke persoon.
Het lid dient de personalia van de vertegenwoordiger(s) schriftelijk aan het
verenigingsbureau op te geven.
6. Het verenigingsbureau houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden
zijn opgenomen alsmede de namen en adressen van de vertegenwoordigers van de leden
Artikel 5.
Het lidmaatschap is niet vatbaar voor overdracht of overgang met dien verstande dat ingeval
van fusie, bedrijfsoverdracht of bedrijfsovername van of door een lid, het lidmaatschap
overgaat op de verkrijgende rechtspersoon, mits deze voldoet aan de criteria zoals
omschreven in het huishoudelijk reglement.
Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door faillissement van het lid, zulks met ingang van de dag waarop het faillissement is
uitgesproken;
b. door het ophouden van het bestaan van de rechtspersoon, zulks met ingang van die
dag;
c. door opzegging door het lid;
d. door opzegging door de vereniging;
e. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van
het boekjaar, mits schriftelijk bij aangetekend schrijven en met inachtneming van de
uiterlijke opzeggingsdatum van één oktober van het betreffende boekjaar. Indien een
opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het
eerstvolgende boekjaar.
Niettemin kan een lid met onmiddellijke ingang zijn lidmaatschap opzeggen indien
redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Artikel 6 lid 5 blijft echter onverkort van toepassing.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden
tegen het einde van een boekjaar.
De opzegging geschiedt door het bestuur, mits schriftelijk bij aangetekend schrijven en
met inachtneming van de uiterlijke opzeggingsdatum van één oktober van het
betreffende boekjaar. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. Niettemin kan de
vereniging met onmiddellijke ingang het lidmaatschap opzeggen, indien redelijkerwijs van
de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer:
a. een lid heeft opgehouden aan de vereisten door deze statuten voor het lidmaatschap
gesteld, te voldoen; of
b. een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt.
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Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, zoals onder meer in
het geval van de ondanks betalingsherinnering niet of niet tijdige betaling door het lid van
zijn jaarlijkse bijdrage, of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk
van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd
binnen één (1) maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de
algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is
het lid geschorst. De schorsingsprocedure is opgenomen in het huishoudelijk reglement.
Het besluit van de algemene ledenvergadering tot ontzetting zal moeten worden
genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte
stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.
Verplichtingen van leden.
Artikel 7.
1. Het lidmaatschap van de vereniging sluit in de verplichting tot nakoming van alle
rechtsgeldig door de algemene ledenvergadering genomen besluiten, van de bepalingen
van de overeenkomsten door haar of door haar bestuur gesloten en door de algemene
ledenvergadering goedgekeurd en van de uitvoeringsbepalingen, door het bestuur of de
daartoe bevoegde commissies vastgesteld.
2. De leden zullen in hun beroeps- en bedrijfsuitoefening de gedragscode in acht nemen. De
gedragscode maakt onderdeel uit van het huishoudelijk reglement.
3. De leden zullen collectief en individueel alles in het werk stellen om de belangen van de
vereniging als geheel te bevorderen.
4. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door het bestuur
met goedkeuring van de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
5. De jaarlijkse bijdrage moet uiterlijk voor één maart van het lopende boekjaar zijn voldaan.
6. De te volgen procedure bij niet tijdige betaling staat omschreven in het huishoudelijk
reglement.
7. Het bestuur is bevoegd in zeer uitzonderlijke gevallen uitstel van betaling of gehele of
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
Rechten van leden.
Artikel 8.
1. Behalve de overige rechten die aan leden bij of krachtens deze statuten worden
toegekend, hebben zij het recht in woord en geschrift kennis te geven van het
lidmaatschap van de vereniging. Daartoe kan de vereniging het benodigde materiaal
verschaffen. Dit recht vervalt bij het beëindigen van het lidmaatschap.
2. De vereniging behoudt zich het recht voor bij het niet nakomen van het gestelde in lid 1
van dit artikel naleving ervan zo nodig af te dwingen via een gerechtelijke procedure. Alle
hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de overtredende partij.
Sponsoren en partners.
Artikel 9.
De vereniging werkt samen met sponsoren, partners en preferred suppliers ter bevordering
van de professionaliteit van, en het realiseren van efficiency en schaalvoordelen voor haar
leden.
Geldmiddelen en boekjaar.
Artikel 10.

RT/2021.0679
1.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse contributiebijdragen van de
leden en bijdragen van partners en sponsoren, entreegelden, erfstellingen, legaten,
schenkingen en andere inkomsten.
2. De algemene ledenvergadering kan bepalen dat nieuwe leden en geassocieerde leden een
entreegeld verschuldigd zijn. Alsdan wordt het bedrag daarvan vastgesteld door de
algemene ledenvergadering.
3. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Bestuur.
Artikel 11.
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) natuurlijke en/of rechtspersonen.
De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
2. Het bestuur bestaat uit drie (3) personen, die uit hun midden een voorzitter en een
penningmeester aanwijzen.
3. De bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering, op voordracht
van het bestuur of door kandidaatstelling van individuele leden uit de leden van de
vereniging. De vereniging kent geen bindende voordracht.
4. Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag
besluit de algemene ledenvergadering met een meerderheid van twee/derde van de
uitgebrachte stemmen.
5. Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene ledenvergadering niet
binnen drie (3) maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De
geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene
ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
6. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal twee (2) jaar. Onder
een jaar wordt ten deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse
algemene ledenvergaderingen. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op
te maken rooster; een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk
herbenoembaar voor nog één termijn van maximaal twee (2) jaar.
In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door overlijden.
c. door het verlies van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid van de rechtspersoon;
d. door bedanken.
Bestuurstaak/Vertegenwoordiging/Besluitvorming.
Artikel 12.
1. Het bestuur is belast met de uitvoering der besluiten van de algemene ledenvergadering,
het voorbereiden van die besluiten en het voeren van beleid, voor zover dit voortvloeit uit
statuten, enig reglement en de overige besluiten van de vereniging, ter zake waarvan het
bestuur aan de algemene ledenvergadering verantwoording verschuldigd is.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie (3) is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen
waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is, mits binnen de vastgestelde begroting en met goedkeuring van de
algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij
de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
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sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het
ontbreken van goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
4. De vereniging wordt vertegenwoordigd door:
a. het bestuur; hetzij
b. de voorzitter tezamen met de penningmeester.
5. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de vereniging
met inachtneming van de begrenzing aan zijn of haar bevoegdheid gesteld.
Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald.
6. Besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
Ieder bestuurslid heeft één (1) stem.
Indien de stemmen staken, is met inachtneming van het hierna bepaalde het voorstel
verworpen. Indien de stemmen staken en één (1) van de bestuurders aangeeft dat een
besluit over bedoeld voorstel genomen dient te worden, zal het voorstel voor een
bindend advies worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. De bestuurders
zijn vervolgens gehouden overeenkomstig het bindend advies te besluiten.
7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang
van de vereniging en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen
bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene
ledenvergadering.
8. Bij belet en ontstentenis van één bestuurder (niet zijnde de enige bestuurder) of
meerdere bestuurders zijn de overige bestuurders belast met het bestuur van de
vereniging.
9. Bij belet en ontstentenis van alle bestuurders of de enig bestuurder, berust het bestuur
tijdelijk bij één (1) of meer door de algemene ledenvergadering aan te wijzen personen.
Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen
personen met een bestuurder gelijkgesteld.
10. Bestuurders hebben een raadgevende stem in de algemene ledenvergadering.
Commissies/Expertgroepen.
Artikel 13.
1. Ter voorbereiding, ondersteuning of uitwerking van de activiteiten van de vereniging, kan
het bestuur commissies en/of expertgroepen instellen, waarin (vertegenwoordigers van)
leden zitting hebben.
2. De commissies/expertgroepen bestaan minimaal uit een door het bestuur te benoemen
voorzitter en richten zelf hun werkwijze en/of organisatie in.
3. Leden van commissies/expertgroepen zijn specialisten op één (1) of meerdere terreinen
binnen het werkveld van de commissie/expertgroep.
4. Het werkveld van de commissies/expertgroepen wordt door het bestuur bepaald.
5. Het bestuur kan desgewenst aan de commissies/expertgroepen een mandaat verlenen
voor de uitvoering van door de commissie/expertgroep ontwikkelde activiteiten.
Verenigingsbureau.
Artikel 14.
1. De vereniging heeft een verenigingsbureau tot bijstand van het bestuur, de door het
bestuur ingestelde commissies, expertgroepen en de leden.
2. Het bestuur kan een directeur aanstellen. De directeur wordt aangesteld, geschorst en/of
ontslagen door het bestuur.
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De directeur van de vereniging wordt door het bestuur van de vereniging aangesteld met
de titel van 'directeur', welke functie zowel door een natuurlijke persoon als door een
rechtspersoon kan worden vervuld.
4. De taken en bevoegdheden van de directeur worden omschreven in een
directiereglement. Dit directiereglement wordt opgesteld door het bestuur dat tevens de
bevoegdheid heeft dit directiereglement aan te passen of te wijzigen.
De algemene ledenvergadering.
Artikel 15.
1. Jaarlijks wordt ten minste één (1) algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen
zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door
de algemene ledenvergadering of het bestuur.
In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang
van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van
baten en lasten met een toelichting aan de vergadering voor.
Deze stukken worden ondertekend door alle leden van het bestuur; ontbreekt de
ondertekening van één (1) of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van
redenen melding gemaakt. Na verloop van de in de eerste zin van dit lid genoemde
termijn kan ieder lid van de gezamenlijke leden van het bestuur in rechte vorderen dat zij
deze verplichtingen nakomen.
2. Jaarlijks benoemt de algemene ledenvergadering een kascommissie van minimaal drie (3)
leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Herbenoeming is mogelijk.
Het bestuur doet de in het vorige lid bedoelde stukken ten minste één (1) maand voor de
dag, waarop de algemene ledenvergadering zal worden gehouden waarin deze zullen
worden behandeld, toekomen aan de kascommissie. De kascommissie onderzoekt deze
stukken en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de kascommissie bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
3. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te
geven.
4. Verder komen aan de orde, de voorziening in eventuele vacatures in het bestuur,
voorstellen van het bestuur en/of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering en de contributie en de begroting voor het komende verenigingsjaar.
Artikel 16.
1. Naast de algemene ledenvergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene
ledenvergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk
oordeelt.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene
ledenvergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan.
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan de bestuurders belasten met de leiding van de
algemene ledenvergadering en het opstellen van de notulen.
3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke
mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste zeven (7) dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
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Indien werd gehandeld in strijd met het bepaalde in het vorige lid, kan de algemene
ledenvergadering niettemin rechtsgeldig besluiten, tenzij een zodanig aantal der
aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen
zich daartegen verzet.
Artikel 17.
1. De leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering alsmede de personen die
deel uitmaken van de organen van de vereniging, alsmede degenen, die daartoe door de
algemene ledenvergadering en/of het bestuur zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft
toegang tot de algemene ledenvergadering waarin het besluit tot schorsing wordt
behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2. In de algemene ledenvergadering hebben de leden als volgt stemrecht:
ieder geassocieerd lid, gewoon lid B en gewoon lid C heeft één (1) stem;
ieder gewoon lid A heeft drie (3) stemmen.
Aan een geschorst lid komt geen stemrecht toe.
Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigde
andere stemgerechtigde te doen uitbrengen. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogte
twee (2) andere stemgerechtigden als gemachtigde optreden ongeacht het aantal
stemmen iedere stemgerechtigde in de algemene vergadering kan uitbrengen.
3. Leden kunnen het stemrecht ook uitoefenen door middel van een elektronisch
communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel
kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kennis kan nemen van de verhandelingen ter
vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
4. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch
communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag
voorafgaand aan die algemene vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten
tijde van de vergadering worden uitgebracht.
5. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch
communicatiemiddel.
6. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee (2) personen door niemand een meerderheid
is verkregen, wordt herstemd tussen de twee (2) personen, die het grootste aantal
stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
Artikel 18.
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens
afwezigheid, door één (1) van de door het bestuur aangewezen bestuursleden of de
directeur. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar
leiding.
2. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een
stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der
stemgerechtigden of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
geschiedde, één (1) stemgerechtigde dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
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3.

Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door een
door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de
eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld.
Huishoudelijk Reglement
Artikel 19.
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen, waarin
onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt
voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze
statuten.
3. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in
artikel 20 lid 3 van overeenkomstige toepassing.
Statutenwijziging
Artikel 20.
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van een algemene
ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van
de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf (5) dagen voor de dag der
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de
afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
Onder ter inzage liggen dan wel toezenden wordt ook verstaan het plaatsen op de
website van de vereniging in dat gedeelte dat slechts toegankelijk is voor de leden.
Bovendien moet door het verenigingsbureau aan leden de gelegenheid worden geboden
deze documenten te downloaden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden
besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte
stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien ter algemene
ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit
tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en
een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te
leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden register.
Ontbinding en Vereffening
Artikel 21.
1. Het bepaalde in artikel 20 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een
besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. Tenzij de algemene ledenvergadering bij het in het vorige lid bedoelde besluit een andere
bestemming vaststelt voor het batig saldo, komt dit toe aan hen die ten tijde van de
ontbinding lid van de vereniging waren.
3. Tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het
bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is.

*
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Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van
kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar
naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
5. De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven
(7) jaren na afloop van de vereffening.
Volmacht.
Van de verleende volmacht blijkt uit één (1) aan deze akte gehecht stuk.
Slot akte.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen persoon is
door mij, notaris, aan de hand van het daartoe bestemde document vastgesteld.
WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Houten op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De
verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen
en tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud van deze akte te hebben kennis
genomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij,
notaris, ondertekend, om dertien uur en dertig minuten.
(Volgt handtekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

