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ST AT UTE N: 

Begripsbepalingen 

Artikel 1. 

d.d. 25 juni 2021

1.1. In deze statuten zullen de navolgende termen de navolgende betekenis 

hebben: 

ledenvergadering 

bestuur 

bestuurder 

lid 

lidmaatschap 

schriftelijk 

vereniging 

verenigingsjaar 

zowel het orgaan van de vereniging dat 

wordt gevormd door de leden als een 

bijeenkom�vanleden (ofhun 

vertegenwoordigers) en andere 

personen met vergaderrechten. 

het bestuur van de vereniging. 

een lid van het bestuur van de 

vereniging. 

een lid van de vereniging. 

het lidmaatschap van een lid van de 

vereniging. 

bij brief, telefax of e-mail, of bij 

boodschap die via een ander gangbaar 

elektronisch communicatiemiddel wordt 

overgebracht en op schrift kan worden 

gereproduceerd. 

de vereniging waarvan de interne 

organisatie wordt beheerst door deze 

statuten. 

het jaar dat in ieder kalenderjaar 

opnieuw aanvangt op dezelfde dag van 

dezelfde maand als die waarop het 

lidmaatschap van het betreffende lid in 

het verleden is aangevangen. 

1.2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artil<elen van deze 

statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 

Naam. Zetel. 

Artikel 2. 

De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Herstructurering. 
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Zij is gevestigd te gemeente Amsterdam. 

Dael. 

Artikel 3. 

3.1. De vereniging heeft ten doel: 

a. het bevorderen van de kwaliteit van de Nederlandse

herstructureringspraktijk en -regelgeving zodat deze beantwoorden

aan de hoogste standaarden, in het bijzonder op het vlak van

integriteit, efficientie en effectiviteit;

b. het onderhouden en bevorderen van de onderlinge betrekkingen

tussen de leden;

zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, a!les in de ruimste zin van het woord. 

3.2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a. kennisdeling en -ontwikkeling op het terrein van de nationale en

internationale herstructurering;

b. het opzetten van een opleiding voor herstructureringsdeskundigen;

c. het opzetten en onderhouden van een systeem voor het evalueren

van zaken en het optreden van de daarbij betrokkenen, met als doel

om daaruit lessen te trekken en die te delen;

d. het actief participeren in en het samenwerken met internationale

gremia en het bevorderen van de banden en kennisuitwisseling

tussen Nederland en de herstructureringsgemeenschap in het

buitenland (onder andere door lidmaatschap van internationale

organisaties zoals INSOL International).

3.3. De vereniging richt zich op financiele herstructureringen door middel of 

tegen de achtergrond van een juridische procedure. 

3 .4. De vereniging richt zich in het bijzonder op de herstructureringspraktijk in het 

grootzakelijke en internationale segment, maar biedt evenzeer ruimte voor 

aandacht voor de herstructureringspraktijk in het MKS-segment. 

3.5. Voor het verwezenlijken van haar doelstellingen werkt de vereniging open en 

constructief met de herstructureringsgemeenschap in het buitenland samen 

zowel om van buitenlandse vakgenoten te leren alsook om desgevraagd aan 

de verbetering van het herstructureringsinstrumentarium op mondiaal niveau 

een bijdrage te leveren. 

Leden. Kwaliteitseis. 

Artikel 4. 

4.1. De leden van de vereniging bestaan uit gewone leden en ereleden. 

4.2. Leden van de vereniging kunnen slechts zijn natuurlijke personen of 

Nederlandse of buitenlandse organisaties die zich bezighouden met zowel 

nationale als internationale herstructureringen of in beide belangstelling 

hebben. 

Leden. Toelating. 

Artikel 5. 
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5.1. De aanvraag om als lid te warden toegelaten moet schriftelijk warden gericht 

aan het bestuur. Het bestuur beslist binnen twee maanden over de toelating. 

5.2. Het bestuur deelt de aanvrager schriftelijk mee of hij als lid is toegelaten of 

geweigerd. 

In het laatste geval staat voor de betrokkene gedurende een maand na de 

kennisgeving beroep open op de ledenvergadering. Het beroep moet 

schriftelijk worden gericht aan het bestuur. De ledenvergadering kan in de 

eerstvolgende vergadering na het instellen van het beroep besluiten de 

aanvrager alsnog als lid toe te laten. 

5.3. Het lidmaatschap neemt een aanvang, indien de aanvrager door het bestuur 

als lid werd toegelaten, op de datum van de in lid 2 bedoelde kennisgeving 

en, indien de aanvrager door de ledenvergadering als lid werd toegelaten, 

op de dag van de ledenvergadering waarin zulks werd beslist. 

5.4. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van de leden 

worden ingeschreven; leden moeten hun adressen en de wijzigingen daarin 

schriftelijk aan het bestuur opgeven. Het register is ter inzage van de leden. 

Einde van het lidmaatschap. 

Artikel 6. 

6.1. Het lidmaatschap eindigt: 

(a) door het overlijden van het lid;

(b) door opzegging door het lid; opzegging kan gedurende het gehele

verenigingsjaar geschieden, waarbij het lidmaatschap eindigt tegen

het einde van de maand waarin de opzegging schriftelijk aan het (e

mail)adres van de vereniging heeft plaatsgevonden; opzegging kan

met onmiddellijke ingang geschieden indien redelijkerwijs van het lid

niet gevergd kan warden het lidmaatschap te laten voortduren,

alsmede binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot

omzetting van de vereniging in een and ere rechtsvorm of tot

juridische fusie of splitsing;

(c) door opzegging door de vereniging;

(d) door ontzetting, als bedoeld in lid 3.

6.2. Opzegging door de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur en is

slechts mogelijk, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd l<an

worden het lidmaatschap te laten voortduren alsook wanneer een lid

aantoonbaar niet of niet langer voldoet aan de kwaliteitseis gesteld in artikel

4.

In een dergelijk geval eindigt het lidmaatschap per de datum van

vorenbedoeld bericht van het bestuur.

6.3. Het bestuur kan een lid uit het lidmaatschap ontzetten, doch slechts

wanneer het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten

van de vereniging, dan wel indien het lid de vereniging op onredelijke wijze

benadeelt.
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lngeval van ontzetting wordt het betrokken lid schriftelijk, onder opgave van 

redenen, van het ontzettingsbesluit in kennis gesteld. 

Gedurende een maand na de ontvangst van dat bericht heeft de betrokkene 

de mogelijkheid van beroep op de ledenvergadering. Het beroep dient 

schriftelijk, gericht aan het bestuur, te warden ingesteld. lndien de 

ledenvergadering binnen drie maanden na het instellen van beroep besluit 

de ontzetting ongedaan te maken, wordt het lidmaatschap van het 

desbetreffende lid als niet geeindigd beschouwd. Gedurende de 

beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, ook ten aanzien 

van eventuele functies, welke hij in de vereniging bekleedt. 

6.4. Bij beeindiging van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar is 

het betrokken lid de contributie over het gehele verenigingsjaar 

verschuldigd. 

Verplichtingen van de leden. Contributie. 

Artikel 7. 

7 .1 . De leden zijn verplicht: 

(a) tot betaling van een jaarlijkse contributie verschuldigd bij aanvang van

het verenigingsjaar. Ereleden zijn niet verplicht tot het betalen van

contributie;

(b) tot naleving van de bepalingen van de statuten, reglementen en

besluiten van de vereniging;

(c) aan het bestuur de gegevens te verstrekken, welke het nodig acht

voor een goede uitvoering van de taak van de vereniging.

7 .2. De contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. 

Bestuur. Samenstelling. Benoeming. 

Artikel 8. 

8.1. De vereniging wordt bestuurd door het bestuur. 

8.2. Het bestuur wordt door de ledenvergadering uit de leden benoemd en 

bestaat uit een door de ledenvergadering te bepalen aantal van ten minste 

vier (4) en ten hoogste zes (6) bestuurders. Tot bestuurder kunnen slechts 

worden benoemd personen die aantoonbare ervaring hebben met 

herstructureringen en met internationale herstructureringen in ieder geval 

affiniteit hebben. Het bestuur moet bestaan uit ten minste drie bestuurders 

die advocaat zijn, waarvan een in de functie van voorzitter, en tenrninste een 

bestuurder met een financiele of bancaire achtergrond. Een rechtspersoon 

kan niet tot bestuurder warden benoemd. Bestuurders kunnen door de 

ledenvergadering te alien tijde warden geschorst en ontslagen. 

8.3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester aan met inachtnerning van artikel 8.2. 

8.4. Bestuurders hebben zitting voor de tijd van vier jaar en zijn uiterlijk tweemaal 

herbenoembaar. 

De ledenvergadering kan, op voorstel van het bestuur, bij wijze van 

overgangsrnaatregel voor een of meer van de bestuurders een kortere of 

4 / 11 



Zuidbroek 

langere zittingsduur vaststellen. Het aftreden geschiedt per het tijdstip van 

sluiting van de jaarlijkse ledenvergadering die in het jaar van hun aftreden 

word! gehouden. Het bestuur legt de zittingsduur van iedere bestuurder vast 

in een rooster van aftreden. 

In een tussentijdse vacature wordt voorzien in de eerstvolgende 

ledenvergadering, die na het ontstaan van de vacature word! gehouden. 

Degene die wordt gekozen ter voorziening in een tussentijdse vacature, 

neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger, 

onverminderd het in de tweede zin van dil lid bepaalde. 

8.5. (Her)benoeming van bestuurders vindt plaats aan de hand van een door het 

bestuur vast le stellen algemene en specifieke profielschets. De algemene 

profielschets beschrijft de gewenste samenstelling, deskundigheden en 

competenties waaraan het bestuur als geheel dient le voldoen. Een 

specifieke profielschets beschrijft de gewenste deskundigheden en 

competenties waaraan een bestuurder dient le voldoen. Zowel de algemene 

als de specifieke profielschets word! vastgesteld door het bestuur na overleg 

met de voordrachtscommissie. 

8.6. Bestuurders worden door de algemene ledenvergadering benoemd op basis 

van een bindende voordracht, uit le brengen door het bestuur. Daaraan 

voorafgaand start de voordrachtscommissie op basis van de specifieke 

profielschets de werving- en selectieprocedure. De voordrachtscommissie 

adviseert het bestuur over de door het bestuur uit le brengen bindende 

voordracht. 

Gaal de voordrachtscommissie niet uiterlijk binnen twee maanden na 

daartoe door het bestuur te zijn uitgenodigd over tot het uitbrengen van een 

advies aan het bestuur inzake de bindende voordracht, dan brengt het 

bestuur de bindende voordracht uit zonder advies daartoe van de 

voordrachtscommissie. 

lndien het bestuur niet uiterlijk met het verzenden van de agenda voor de 

algemene ledenvergadering waarin de benoeming plaats zal vinden de 

bindende voordracht doet, is de algemene ledenvergadering vrij in de 

benoeming. 

8.7 Aan de bindende voordracht van het bestuur kan door de algemene 

ledenvergadering het bindende karakter worden ontnomen met een ten 

minste twee derde meerderheid in een vergadering waarin ten minste een 

aantal stemmen kan worden uitgebracht gelijk aan ten minste twee derde 

van het aantal stemmen dat door de stemgerechtigde !eden in totaal kan 

worden uitgebracht. 

8.8. De werkzaamheden van de verschillende bestuurders worden bij reglement 

bepaald. 

8.9. Een aftredend bestuurder is verplicht aan zijn opvolger terstond alle onder 

zijn berusting zijnde zaken en gegevens die hij ter zake van zijn functie 

onder zich heeft, tegen ontvangstbewijs af te geven. 
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8.10. Tijdens het bestaan van een of meer vacatures geldt het bestuur als volledig 

samengesteld, onverminderd het in artikel 9 lid 4 tweede zin bepaalde. 

Bestuur. Vergadering. Besluitvorming. 

Artikel 9. 

9.1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuurders 

dit wenselijk acht(en). De bestuurders warden door de secretaris bij 

oproepingsbrief, onder vermelding van de le behandelen onderwerpen, ter 

vergadering bijeengeroepen met inachtneming van een oproepingstermijn 

van ten minste vijf dagen, de dag van de oproeping en die van de 

vergadering niet medegerekend. 

In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan van 

de voorgeschreven wijze van bijeenroepen en/of de termijn van oproeping 

warden afgeweken. 

9.2. De leiding van de vergadering berust bij de voorzitter: de secretaris houdt de 

notulen. 

Bij afwezigheid van de voorzitter respectievelijk de secretaris wijst de 

vergadering een van de aanwezigen aan die met de leiding van de 

vergadering respectievelijk het houden van de notulen zal zijn belast. 

9.3 Een bestuurder kan zich door een schriftelijk gevolmachtigde mede

bestuurder doen vertegenwoordigen. 

9.4. Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen. 

Besluiten kunnen slechts warden genomen indien de meerderheid van het 

ingevolge artikel 8 lid 2 door de ledenvergadering vastgestelde aantal 

bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. 

lndien de stemmen binnen het bestuur staken, is het voorstel verworpen, 

tenzij er meer dan twee stemgerechtigde bestuurders deelnemen aan de 

besluitvorming en een van hen de voorzitter van het bestuur is; in dat geval 

heeft de voorzitter van het bestuur een beslissende stem. 

9.5. ledere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van een stem; blanco 

stemmen of ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. 

9.6. De notulen warden door de voorzitter en de secretaris van de 

desbetreffende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door hen 

ondertekend. 

9.7. De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning; kosten 

warden hun vergoed. 

Vertegenwoordiging. 

Artikel 10. 

De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur, zomede door twee 

gezamenlijk handelende bestuurders. 

Bes tu ur. Defungeren. 

Artikel 11. 
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Behalve door ontslag hem door de ledenvergadering gegeven, houdt een bestuurder 

op bestuurder te zijn: 

(a) door het overlijden van de bestuurder;

(b) door vrijwillig of periodiek aftreden:

(c) doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, de schuldsaneringsregeling

natuurlijke personen op hem van toepassing wordt, hij op enigerlei andere

wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, anders dan tengevolge

van aan hem verleende surseance van betaling, alsook doordat hij onder

curatele wordt gesteld;

(d) door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.

Algemene ledenvergaderingen. Bijeenroeping.

Artikel 12.

12.1. Een ledenvergadering wordt ten minste eenmaal per jaar en wel binnen zes

maanden na het einde van het boekjaar gehouden.

Voorts wordt een ledenvergadering bijeengeroepen, zo dikwijls hetzij de

voorzitter of twee andere bestuurders dit wenselijk acht(en) hetzij ten minste

een zodanig aantal !eden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende

gedeelte van de stemmen waarover alle stemgerechtigde !eden tezamen

beschikken, zulks schriftelijk onder opgave van de te behandelen

onderwerpen aan het bestuur verzoekt.

lndien alsdan de ledenvergadering niet binnen veertien dagen na indiening

van dat verzoek op een termijn van ten hoogste vier weken overeenkomstig

lid 2 van dit artikel wordt bijeengeroepen, is iedere verzoeker, met

inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde, bevoegd de

ledenvergadering bijeen te roepen.

12.2. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk door of namens de secretaris van het

bestuur gericht aan de (e-mail)adressen zoals vermeld in het in artikel 5 lid 4

bedoelde register met inachtneming van een oproepingstermijn van ten

minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering

niet meegerekend, behoudens het in artikel 17 !eden 3 en 4 bepaalde.

In de oproeping warden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Omtrent onderwerpen die niet in de oproeping zijn vermeld, kan de

ledenvergadering geen besluiten nemen, tenzij met algemene stemmen in

een vergadering waarin alle stemgerechtigde !eden aanwezig of

vertegenwoordigd zijn.

Algemene ledenvergaderinqen. Stemming en besluitvorming.

Artikel 13.

13.1. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, warden besluiten genomen met

volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Blanco of ongeldige stemmen warden als niet uitgebracht aangemerkt.

leder lid mits niet geschorst heeft recht op het uitbrengen van een stem. De

voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien een

van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over
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benoeming, schorsing of ontslag van personen bij gesloten ongetekende 

briefjes geschiedt. 

13.2. Mocht bij stemming omtrent de benoeming van een persoon bij eerste 

stemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, dan vindt een 

nieuwe vrije stemming plaats. 

lndien ook dan geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, vindt 

herstemming plaats en wel tussen de personen die bij de tweede vrije 

stemming de meeste stemmen op zich verenigden. lndien blijkt, dat bij 

toepassing van de vorige zin meer dan twee personen in de herstemming 

zouden worden opgenomen, vindt een tussenstemming plaats tussen 

degenen die bij de tweede vrije stemming het hoogste respectievelijk - en 

wel na degene op wie het hoogste aantal stemmen werd uitgebracht - het op 

een na hoogste aantal stemmen op zich verenigden. Leidt een 

tussenstemming of een herstemming ten gevolge van gelijkheid van het 

aantal uitgebrachte stemmen niet tot een beslissing, dan beslist het bestuur. 

13.3. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van 

personen wordt het desbetreffende voorstel in de eerstvolgende 

ledenvergadering andermaal aan de orde gesteld. lndien ook in die 

ledenvergadering daaromtrent de stemmen staken, komt geen besluit tot 

stand. 

13.4. Leden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch slechts 

door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid. 

13.5. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. Bij 

afwezigheid van de voorzitter voorziet de vergadering zelf in haar leiding. De 

secretaris van het bestuur dan wel, zo deze met de leiding van de 

vergadering is belast of niet aanwezig is, een door de voorzitter aan te 

wijzen ander lid van de vereniging, houdt de notulen. De voorzitter en de 

secretaris van een vergadering die ingevolge artikel 12 lid 1 laatste zin door 

leden is bijeengeroepen, worden door de ledenvergadering aangewezen. 

De notulen worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de 

secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een 

volgende ledenvergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van 

vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering 

ondertekend. De notulen worden gedurende een periode van ten minste 

zeven jaren bewaard. 

13.6. De voorzitter van de vergadering is bevoegd niet-leden tot de vergadering of 

tot door hem te bepalen gedeelten daarvan toe te laten. 

Boekjaar. Balans en staat van baten en lasten. 

Artikel 14. 

14.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

14.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van 

alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die 

voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie 
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te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te alien tijde de rechten 

en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. 

14.3. Het bestuur brengt op de jaarlijkse ledenvergadering binnen zes maanden 

na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de 

ledenvergadering, een 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 ter goedkeuring aan de vergadering 

over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de 

ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave 

van redenen melding gemaakt. De agenda van de ledenvergadering waarin 

de goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten aan de orde 

wordt gesteld, bevat tevens als onderwerp de verlening van decharge aan 

bestuurders voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar. 

14.4. De ledenvergadering kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 

1 Burgerlijk Wetboek de opdracht verlenen om de in lid 3 bedoelde stukken 

te onderzoeken overeenkomstig artikel 2:393 lid 3 Burgerlijk Wetboek. 

De aan de accountant verleende opdracht kan te alien tijde worden 

ingetrokken door de ledenvergadering. 

De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en 

geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. 

Wordt de hiervoor bedoelde opdracht aan de accountant niet verstrekt dan 

benoemt de ledenvergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee 

leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie 

onderzoekt de in lid 3 bedoelde stukken en brengt aan de jaarlijkse 

ledenvergadering verslag uit. Vereist dit onderzoek bijzondere kennis dan 

kan de commissie op kosten van de vereniging zich door een of meer 

deskundigen doen bijstaan. 

14.5. Het bestuur is verplicht de in de leden 2, 3 en 4 bedoelde boeken, 

bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. 

Huishoudelijk reglement. 

Artikel 15. 

Nadere regels kunnen in een huishoudelijk reglement worden neergelegd dat door het 

bestuur wordt vastgesteld en gewijzigd. Een bepaling in het reglement die in strijd is 

met deze statuten is nietig. 

Voordrachtscommissie en overige commissies. 

Artikel 16. 

16.1. De vereniging kent een voordrachtscommissie. De voordrachtscommissie 

bestaat uit drie !eden, waarvan tenminste twee advocaat zijn, waarvan een 

in de functie van voorzitter. De verdere samenstelling en werkwijze van de 

voordrachtscommissie wordt vastgelegd in een reglement dat wordt 

vastgesteld door het bestuur. 
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16.2. Door het bestuur kunnen diverse andere commissies worden ge'fnstalleerd 

die zich concentreren op deelonderwerpen die bijdragen aan het 

verwezenlijken van het doel van de vereniging. Bepalingen inzake de 

samenstelling en werkwijze van een commissie kunnen nader worden 

vastgelegd in een reglement vast te stellen door het bestuur. 

Algemene ledenvergaderinq. Bijzondere besluiten. 

Artikel 17. 

17.1. Een besluit tot: 

a. ontslag van een bestuurder;

b. wijziging van de statuten;

c. juridische fusie of splitsing;

d. ontbinding van de vereniging,

kan door de ledenvergadering slechts worden genomen met een 

meerderheid van ten minste drie/vierden van de uitgebrachte stemmen in 

een ledenvergadering waarin ten minste de helft van de stemgerechtigde 

leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

17.2. Is ter vergadering waarin een besluit als in lid 1 bedoeld aan de orde wordt 

gesteld, niet ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of 

vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen te 

houden binnen dertig dagen na de eerste, waarin met een meerderheid van 

ten minste drie/vierden van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal 

aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit overeenkomstig het in 

de eerste vergadering aan de orde gestelde voorstel kan worden genomen. 

17.3. Een oproeping tot een ledenvergadering waarin een voorstel tot het nemen 

van een in lid 1 bedoeld besluit aan de orde wordt gesteld, moet ten minste 

vier weken voor de dag van de vergadering worden gedaan. 

17.4. Degenen die de vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging 

van de statuten of het huishoudelijk reglement bijeenroepen, moeten ten 

minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat 

voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een 

daartoe geschikte plaats voor de !eden ter inzage leggen tot na afloop van 

de dag der vergadering. 

Bij de oproeping tot de vergadering wordt van het vorenstaande mededeling 

gedaan. 

17 .5. Wijzigingen in de statuten treden niet eerder in werking dan nadat hiervan 

een notariele akte is opgemaakt; iedere bestuurder is bevoegd de 

desbetreffende akte te doen verlijden. 

Ontbindinq. 

Artikel 18. 

18.1. De vereniging wordt ontbonden: 

(i) door een daartoe strekkend besluit van de ledenvergadering,

genomen met inachtneming van artikel 17;
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(ii) na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens

de toestand van de boedel, hetzij door insolventie;

(iii) door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt;

(iv) door het geheel ontbreken van leden.

18.2. Zij die bij ontbinding ingevolge het sub a van lid 1 bepaalde zitting hebben in

het bestuur van de vereniging, zijn belast met de vereffening, tenzij bij het

besluit tot ontbinding anders word! bepaald.

18.3. Wordt de vereniging door het geheel ontbreken van leden ontbonden, dan

warden op verzoek van belanghebbenden of op vordering van het openbaar

ministerie door de rechtbank vereffenaars benoemd.

18.4. Omtrent de bestemming van een eventueel batig saldo wordt door de

ledenvergadering beslist.

18.5. Gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening blijven de boeken,

bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging berusten onder

degene die daartoe door de vereffenaars Is aangewezen.

Overgangsbepaling. 

Artikel 19. 

Het eersle boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend eenentwintig. 

Deze bepaling vervalt tezamen met zijn opschrift na verloop van het eerste boekjaar. 
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