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036826/PDO/CJN/Akte van partiële statutenwijziging Koninklijke Vereniging Het Comité 
van Graanhandelaren 

Heden, achttien oktober tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr. Paul Theodorus-
Franciscus Deloo, notaris met plaats van vestiging Amsterdam:----------
mevrouw Astrid Soeminten Doelkarim, geboren te District Saramacca (Suriname) op vier -
oktober negentienhonderd vijfenzestig, woonplaats kiezende ten kantore van voornoemde -
notaris aan de Strawinskylaan 1441, Toren C, 14e etage, 1077 XX Amsterdam, in deze-
akte handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van: ---------
Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren, een Koninklijke Vereniging -
opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te: -
Louis Braillelaan 80, 9e verdieping, 2719 EK Zoetermeer, ingeschreven in het----
handelsregister onder dossiernummer: 40341521 (hierna te noemen: de "Vereniging") tot -
het vastleggen van de partiële statutenwijziging bij notariële akte, van welke machtiging 
blijkt uit het hierna te vermelden besluit van de algemene ledenvergadering van de --
Vereniging. -----------------------------

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt: -------
INLEIDING--------------------------

1. De Vereniging is opgericht bij notariële akte verleden op drie januari ----
achttienhonderd tweeënzeventig . ------------------

2. De statuten van de Vereniging zijn laatstelijk geheel gewijzigd bij notariële akte
verleden op twaalf oktober tweeduizend een voor mr. Johannes Daniël Maria -
Schoonbrood, destijds notaris met plaats van vestiging te Rotterdam. 

STATUTENWIJZIGING---------------------

De algemene ledenvergadering van de Vereniging heeft besloten de statuten partieel te -
wijzigen, een en ander conform het concept van de notariële akte van partiële----
statutenwijziging, zoals dat is opgesteld, en gewijzigd van tijd tot tijd als overeengekomen, -
door Buren N.V. advocaten belastingadviseurs notarissen te 's-Gravenhage en Amsterdam
(hierna te noemen: "Buren N.V."), en tot machtiging van alle bestuurders van de---
Vereniging, alsmede iedere medewerker van het kantoor van Buren N.V., zowel tezamen -
als afzonderlijk, om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen en om de---
statutenwijziging bij het handelsregister neer te leggen en verder om alle handelingen te -
verrichten die noodzakelijk of gewenst zijn voor de uitvoering van het besluit. De---
verschenen persoon is door de algemene ledenvergadering gemachtigd om deze ---
statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. Van dit besluit blijkt uit een schriftelijk-
besluit van de algemene ledenvergadering van de Vereniging gedateerd achtentwintig mei -
tweeduizend achttien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht. Ter uitvoering van-
bovengenoemd besluit tot het wijzigen van de statuten van de Vereniging, verklaarde de
verschenen persoon, handelend als gemeld, dat de artikelen 2.2, 6.2, 6.4, 8.6, 8.8, 11 .1, -
12, 15.3, 17.1, 17.2, 18.1, 18.3, 23.1, 23.3 en 24.2 van de statuten worden gewijzigd per
vandaag als volgt, dat na artikel 2.2 sub j een nieuw sub k wordt ingevoegd en na artikel-
23.2 een nieuw artikel 23.3 wordt ingevoegd en dat de overige artikelen van de statuten -
ongewijzigd zullen blijven:-------------------------

1. Artikel 2.2 van de statuten wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: --------
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"2.2. De Vereniging tracht dit doel te bereiken door:-------------
a. het verstrekken van voorlichting en adviezen aan de leden omtrent--

ontwikkelingen van belang voor het vakgebied van de leden, zowel--
nationaal als internationaal, alsmede het naar buiten optreden als--
belangenbehartiger van de in lid 1 bedoelde handel; --------

b. overleg met de overheid, publiek- en privaatrechtelijke organisaties en -
derden, zowel in Nederland als daarbuiten;------------

c. het instellen van of deelnemen aan beleidsgroepen en/of commissies ter -
behandeling van bepaalde onderwerpen; ------------

d. het organiseren van opleidingen, lezingen en conferenties binnen--
genoemd vakgebied en het organiseren van beurzen en andere ---
bijeenkomsten;----------------------

e. het verlenen van technische en praktische diensten ten behoeve van -
leden en derden in de ruimste zin van het woord; ---------

f. het al dan niet in samenwerking met andere organisaties, redigeren en
publiceren van standaardcontracten voor de handel en het in stand -
houden van een of meer arbitrage-instituten; -----------

g. het behartigen van secretariaten voor andere verenigingen;------
h. het verzorgen van berichtgeving aan de leden met betrekking tot de in lid-

1 bedoelde handel en distributie;---------------

i. het vertegenwoordigen in openbare en andere college's, welke---
werkzaamheden direct of indirect betrekking hebben op de in lid 1 --
bedoelde handel en distributie; ----------------

j. het behartigen van de belangen van de in lid 1 bedoelde handel en--
distributie bij Nederlandse en buitenlandse instanties; --------

k. het verkrijgen, vervreemden, beheren, exploiteren, ontwikkelen en op elke 
andere wijze commercialiseren van en beleggen in onroerende zaken en -
andere registergoederen;-------------------

1. het direct of indirect beleggen van haar middelen en het verrichten van-
alle handelingen, al dan niet in samenwerking met anderen; en-----

m. alle andere wettige middelen, die aan het doel van de Vereniging --
bevorderlijk kunnen zijn."------------------

11. Artikel 6.2 van de statuten wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:-------
"6.2 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk aan de--

secretaris-penningmeester van de Vereniging geschieden tegen het eind van het
verenigingsjaar en wel voor een oktober. --------------
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad loopt het lidmaatschap door tot 
het einde van het eerstvolgend verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit -
of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten -
voortduren. 
Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een 
maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de Vereniging in
een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing."-------------

111. Artikel 6.4 van de statuten wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:-------
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"6.4 Ontzetting geschiedt op voorstel van het bestuur of van ten minste tien gewone -

leden door een daartoe bijeengeroepen algemene ledenvergadering met ten -
minste drie vierden van de in deze vergadering geldig uitgebrachte stemmen. -
Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de--

statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt of de Vereniging -
onredelijk benadeelt.---------------------

Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, -
in kennis gesteld.-----------------------

Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in -
kennis is gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in beroep gaan bij de algemene -

ledenvergadering en daar verweer voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de -
algemene ledenvergadering bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van 
het beroepschrift. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het -
lid waarvan het lidmaatschap is opgezegd , geschorst."----------

IV. Artikel 8.6 van de statuten wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:------

"8.6 Aan een voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een besluit -
dienaangaande van de algemene ledenvergadering, dat is genomen met ten -

minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten -
minste de helft van de leden vertegenwoordigd is." ------------

V. Na artikel 8.7 wordt een nieuw artikel 8.8 ingevoegd dat komt te luiden als volgt: --

"8.8 Het bestuur is bevoegd verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden. De -
verbintenissen behoeven de goedkeuring van de algemene vergadering ." --

Vl. Artikel 11.1 van de statuten wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:------
"Bestuurstaak.---------------------------
Artikel 11.----------------------------

11 .1 Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging . Iedere bestuurder is-

tegenover de Vereniging verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem -
opgedragen taak.-----------------------

Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, --
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 als hoofdelijk----

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot ---
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Ingeval zodanige -

goedkeuring ontbreekt, is het bestuur niet bevoegd de Vereniging ter zake van
deze rechtshandelingen te vertegenwoordigen." -------------

VII. Artikel 12 van de statuten wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:------
"Vertegenwoordiging.------------------------
Artikel 12.-----------------------------

12.1 De Vereniging wordt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11, lid 1, --

vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door (i) de voorzitter of een vice- -

voorzitter tezamen handelend met (ii) de secretaris-penningmeester of een--
adjunct-secretaris. ------------------------

12.2 In alle gevallen waarin de Vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of-
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meer bestuurders kan de algemene ledenvergadering een of meer personen -
aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen."----------

VIII. Artikel 15.3 van de statuten wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:-----
"15.3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na

afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ---
algemene ledenvergadering, zijn bestuursverslag uit over de gang van zaken in -
de Vereniging en het gevoerde beleid en legt onder overlegging van het rapport
van de door het bestuur te benoemen registeraccountant de balans en de staat -
van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene --
ledenvergadering over. De balans, staat van baten en lasten en de toelichting -
worden door alle bestuurders ondertekend; ontbreekt de ondertekening van een
of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding --
gemaakt. Na afloop van deze termijn kan ieder lid van de gezamenlijke---
bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen." -----

IX. Artikel 17 .1 van de statuten wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:------
" 17 .1. Behalve de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 15, lid 3, wordt een 

algemene ledenvergadering bijeengeroepen, zo dikwijls het bestuur dit wenselijk -
acht.-----------------------------

De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn van 
de oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van de oproeping en die van 
de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, zulks ter---
beoordeling van het bestuur, kan van deze termijn worden afgeweken. ---
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.-----
De bijeenroeping kan ook plaatsvinden door een langs elektronische weg --
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid -
voor dit doel is bekend gemaakt."------------------

X. Artikel 17.2 van de statuten wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----
"17.2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één derde van het aantal in functie zijnde -

bestuurders of van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het -
uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen, is het bestuur verplicht een
algemene ledenvergadering bijeen te roepen, op een termijn van niet langer dan -

vierweken. -------------------------~ 
Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek -
elektronisch is vastgelegd. -------------------

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,--
kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan, door oproeping--
overeenkomstig het vorige lid.------------------

ln afwijking van het bepaalde in artikel 19, lid 1 zal de vergadering dan zelf haar
voorzitter aanwijzen." ----------------------

XI. Artikel 18.1 van de statuten wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:-----
"18.1. In de algemene ledenvergaderingen heeft ieder gewoon lid, dat niet geschorst is, -

één stem. Buitengewone leden hebben geen stemrecht.---------
Geschorste leden en leden van wie het lidmaatschap is opgezegd of die uit het -
lidmaatschap zijn ontzet, hebben toegang tot dat deel van de vergadering waar 
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het beroep tegen schorsing, opzegging of ontzetting aan de orde is."----
XII. Artikel 18.3 van de statuten wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----
"18.3. Stemming bij volmacht is toegestaan, mits bij aanvang van de algemene---

ledenvergadering het schriftelijk bewijs van de volmacht aan de voorzitter is -
overhandigd en door hem is goedgekeurd. De in de vorige zin bedoelde volmacht 
kan - onverminderd het bepaalde in de leden 9 en 10 van artikel 3 - telkens-
slechts worden verleend met betrekking tot één algemene ledenvergadering. -
Niemand kan als gevolmachtigde van meer dan twee stemgerechtigde leden -
optreden. --------------------------

Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht
elektronisch is vastgelegd."--------------------

Xlll. Artikel 23.1 van de statuten wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:-----
"23.1. Statutenwijziging is alleen mogelijk door een besluit van een algemene---

ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar --
statutenwijziging zal worden voorgesteld . De termijn voor oproeping tot een -
zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven dagen."---------

XIV. Na artikel 23.2 wordt een nieuw artikel 23.3 ingevoegd dat komt te luiden als volgt: -
"23.3 Het in paragraaf 23.1 en 23.2 bepaalde is niet van toepassing indien in de--

algemene ledenvergadering alle gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd -
zijn en het beslu it tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen." -

XV. Artikel 24.2 van de statuten wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: ------
"24.2. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is

opgemaakt; iedere bestuurder is tot het verlijden van de desbetreffende akte-
bevoegd."---------------------------

SLOT-------------------------~ 

De verschenen persoon, handelend als gemeld, is mij , notaris, bekend. -------
WAARVAN AKTE----------------------~ 
verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld . ------
Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon
heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben---
kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te-
stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, onmiddellijk door de comparante en -
mij, notaris, ondertekend.------------------------
Volgt ondertekening. 
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LEGAL J TAX J NOTARY 

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN 

van de vereniging: 

Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren 

statutair gevestigd te Rotterdam. 

Aangehecht document is de doorlopende tekst van de statuten van voornoemde 

vennootschap, welke laatstelijk partieel zijn gewijzigd bij akte van statutenwijziging 

verleden voor mr. Paul Theodorus Franciscus Deloo, notaris te Amsterdam, op 18 

oktober 2018. 





STATUTEN 

Naam. Zetel. 

Artikel 1. 

1.1. De Vereniging draagt de naam: Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhan
delaren. 
Zij is gevestigd te Rotterdam. 

1.2. De Vereniging is opgericht op drie januari achttienhonderdtweeënzeventig. 
Doel. 

Artikel 2. 

2.1. De Vereniging heeft ten doel de behartiging van de belangen van de Nederlandse 
graanhandel in het algemeen en die van de leden in het bijzonder, waaronder be
grepen het bevorderen van de handel in en de distributie van onbewerkte, be- en 
verwerkte granen, (olie)zaden, peulvruchten, veevoedergrondstoffen en aanver
wante artikelen, alles in de ruimste zin van het woord. 

2.2. De Vereniging tracht dit doel te bereiken door: 
a. het verstrekken van voorlichting en adviezen aan de leden omtrent 

ontwikkelingen van belang voor het vakgebied van de leden, zowel na
tionaal als internationaal, alsmede het naar buiten optreden als belan
genbehartiger van de in lid 1 bedoelde handel; 

b. overleg met de overheid, publiek- en privaatrechtelijke organisaties en 
derden, zowel in Nederland als daarbuiten; 

c. het instellen van of deelnemen aan beleidsgroepen en/of commissies 
ter behandeling van bepaalde onderwerpen; 

d. het organiseren van opleidingen, lezingen en conferenties binnen ge
noemd vakgebied en het organiseren van beurzen en andere bijeen
komsten; 

e. het verlenen van technische en praktische diensten ten behoeve van 
leden en derden in de ruimste zin van het woord; 

f. het al dan niet in samenwerking met andere organisaties, redigeren en 
publiceren van standaardcontracten voor de handel en het in stand 
houden van een of meer arbitrage-instituten; 

g. het behartigen van secretariaten voor andere verenigingen; 
h. het verzorgen van berichtgeving aan de leden met betrekking tot de in 

lid 1 bedoelde handel en distributie; 
i. het vertegenwoordigen in openbare en andere college's, welke werk

zaamheden direct of indirect betrekking hebben op de in lid 1 bedoelde 
handel en distributie; 

j. het behartigen van de belangen van de in lid 1 bedoelde handel en dis
tributie bij Nederlandse en buitenlandse instanties; 

k. het verkrijgen, vervreemden, beheren, exploiteren, ontwikkelen en op elke 
andere wijze commercialiseren van en beleggen in onroerende zaken en 
andere registergoederen; 
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1. het direct of indirect beleggen van haar middelen en het verrichten van alle 

handelingen, al dan niet in samenwerking met anderen; en 

m. alle andere wettige middelen, die aan het doel van de Vereniging be

vorderlijk kunnen zijn. 

2.3. Voorzover het vermogen dat de te Rotterdam gevestigde stichting: Stichting Socia

le Voorzieningen Graanhandelsbelangen bij haar omzetting in de te Rotterdam ge

vestigde vereniging: Vereniging Sociale Voorzieningen Graanhandelsbelangen had 

en de vruchten van dat vermogen krachtens fusie zijn overgegaan op de vereni

ging, kunnen deze slechts met toestemming van de daartoe bevoegde rechter an

ders besteed worden dan voor de bovengemelde omzetting was voorgeschreven, 

zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:18, lid 6 Burgerlijk Wetboek. 

Het vermogen van voormelde stichting bij vorenbedoelde omzetting blijkt uit de ba

lans die is gehecht aan de desbetreffende akte van omzetting, verleden voor Mr 

H.J. Steinvoort, notaris te Rotterdam. 

Leden/ gewone leden en buitengewone leden. 

Artikel 3. 
3.1. De Vereniging kent gewone leden en buitengewone leden. 

3.2. Gewone leden kunnen slechts zijn branchegebonden personen, vennootschappen 

met en zonder rechtspersoonlijkheid en coöperaties, die de handel in en/of de be

en verwerking van granen, (olie)zaden, peulvruchten, veevoedergrondstoffen en 

aanverwante artikelen als bedrijf uitoefenen, dan wel direct en/of in hoofdzaak be

lang hebben bij deze handel en/of be- en verwerking waarvan het bestuur heeft 

bepaald dat voldaan wordt aan de hiervoor bedoelde eisen. 

3.3. Buitengewone leden kunnen slechts zijn: 

a. branchegebonden verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, die pri

mair betrokken zijn bij de in lid 2 genoemde activiteiten; en 

b. niet branchegebonden personen, vennootschappen met en zonder rechts
persoonlijkheid en verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, die zijde

lings belang hebben bij de in lid 2 genoemde activiteiten, 

waarvan het bestuur heeft bepaald dat voldaan wordt aan de hiervoor sub a of b 

bedoelde eisen. 

Buitengewone leden zijn geen leden in de zin van de wet. 

Buitengewone leden hebben recht op alle schriftelijke informatie van de Vereniging 

en tevens het recht om de vergaderingen van de hiervoor in aanmerking komende 

beleidsgroepen bij te wonen. Zij hebben echter geen stemrecht in ledenvergade

ringen, doch zijn bevoegd met adviserende stem aan de beraadslagingen deel te 

nemen. 

3.4. Waar in deze statuten wordt gesproken over leden, worden daaronder begrepen 

zowel de gewone leden als de buitengewone leden, tenzij uitdrukkelijk anders is 

vermeld. 

3.5. Het bestuur kan, indien daartoe het verlangen wordt te kennen gegeven, een be

staand lidmaatschap zonder toepassing van het in artikel 4 bepaalde, doen over
gaan op een of meer andere personen of vennootschappen in geval van associatie 
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van leden, uittreden of toetreden van vennoten uit of tot een vennootschapslid, 

voortzetting door een vennoot van de zaken van een ontbonden vennootschap, het 

omzetten van zijn zaken door een lid in een naamloze vennootschap of besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, fusie van vennootschappen of ver

enigingen of soortgelijke gevallen. 

Voor de toepassing van het in dit lid bepaalde wordt onder een bestaand lidmaat

schap tevens begrepen een lidmaatschap dat reeds door het lid is opgezegd maar 

dat nog niet is geëindigd; indien het bestuur alsdan het lidmaatschap doet over

gaan, wordt de opzegging geacht ongedaan te zijn gemaakt. 

3.6. Van een verlangen als bedoeld in lid 5 moet terstond schriftelijk aan het bestuur 

kennis worden gegeven, dat op zijn beurt terstond de leden ter zake inlicht. 

3.7. De personen die deel uitmaken van een personenvennootschap, die lid is van de 

Vereniging, zullen schriftelijk één van hen of een derde aanwijzen om de vennoot

schap in alle opzichten tegenover de Vereniging te vertegenwoordigen. 

3.8. Op voordracht van het bestuur of van ten minste tien gewone leden kunnen perso

nen, die zich voor de Vereniging op bijzondere wijze verdienstelijk hebben ge

maakt, door de algemene ledenvergadering tot "erelid" worden benoemd. Een ere

lid heeft toegang tot de ledenvergaderingen, doch kan overigens als zodanig geen 

rechten als lid uitoefenen en is ook niet als zodanig aan de verplichtingen van een 

lid onderworpen. 

3.9. Onverminderd het in lid 10 bepaalde is een persoon aan wie een lid daartoe schrif

telijke volmacht heeft verleend, bevoegd alle rechten van dit lid uit te oefenen, 

waaronder begrepen de mogelijkheid benoemd te worden in de functies bedoeld in 

deze statuten, in de bepalingen van een in artikel 26 bedoelde reglement en in ar

bitragebepalingen. 

3.10. De gevolmachtigde bedoeld in lid 9 heeft de bedoelde bevoegdheid indien het 

bestuur van de Vereniging voor de betreffende volmachtverlening goedkeuring 

heeft verleend. Het bestuur kan aan zijn goedkeuring voorwaarden verbinden. Het 

bestuur kan zijn goedkeuring weigeren of aan zijn goedkeuring voorwaarden ver

binden na overleg met de in artikel 4, lid 1, bedoelde ballotagecommissie. Een lid 

dient de bedoelde goedkeuring te vragen per aangetekende brief gericht aan de 

secretaris-penningmeester van de Vereniging. 

De goedkeuring zal gevraagd worden ten minste zeven dagen voor de dag waarop 

beoogd is dat de bedoelde persoon een recht van het betreffende lid gaat uitoefe

nen. 

Toetreding. 
Artikel 4. 

4.1. Degene die lid van de Vereniging wenst te worden, moet door ten minste drie le

den schriftelijk bij het bestuur worden voorgedragen voor toelating als gewoon lid 

of als buitengewoon lid. 

Indien het bestuur oordeelt, dat het voorgestelde lid aan de eisen van artikel 3, lid 

2 of lid 3, voldoet, stelt hij deze voordracht in handen van een ballotagecommissie, 

waarvan de samenstelling bij huishoudelijk reglement kan worden geregeld. De 
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ballotagecommissie beslist met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stem

men over het al dan niet toelaten van een lid. 

4.2. Het bestuur zal een kandidaat-lid bij aangetekende brief mededelen of hij als ge

woon lid of als buitengewoon lid is toegelaten of geweigerd. 

4.3. Het lidmaatschap neemt een aanvang na de toelating als lid, en wel op de datum 

die daartoe genoemd wordt in de in lid 2 bedoelde brief danwel - voor zover van 

toepassing - op de datum van betaling van het in artikel 5, lid 1 bedoelde entree

geld en/of andere bedrag. 

4.4. Het bestuur houdt een register waarin worden ingeschreven: 

Artikel 5. 

a. de namen en adressen van de leden; en 

b. of een lid gewoon lid dan wel buitengewoon lid is. 

Leden dienen hun adressen en de wijzigingen daarin schriftelijk aan het bestuur op 

te geven. Het bestuur kan vermeldingen in het register wijzigen indien hem is ge

bleken dat deze onjuist zijn. Het bestuur geeft hiervan schriftelijk kennis aan het 

desbetreffende lid. Het register is ter inzage van de leden. 

5.1. Voor zover van toepassing moeten gewone leden bij hun toetreding in de kas van 

de Vereniging storten: 

a. een door de algemene ledenvergadering vast te stellen bedrag als entree-

geld; en 

b. een door de algemene ledenvergadering vast te stellen ander bedrag. 

Op een besluit van de algemene ledenvergadering tot vaststelling of wijziging van 

het onder a of b bedoelde bedrag zijn lid 2 van artikel 23 en lid 1 van artikel 24 op 
overeenkomstige wijze van toepassing. 

5.2. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur van het in lid 1 sub a vermelde afwijken. 

Einde van het lidmaatschap. 
Artikel 6. 
6.1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door het overlijden van het lid, het ophouden te bestaan van het lid

rechtspersoon, of de ontbinding van de vennootschap zonder rechtsper
soonlijkheid; 

b. door opzegging door het lid; 

c. door opzegging namens de Vereniging; en 
d. door ontzetting. 

6.2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk aan de 

secretaris-penningmeester van de Vereniging geschieden tegen het eind van 
het verenigingsjaar en wel voor een oktober. 

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad loopt het lidmaatschap door 

tot het einde van het eerstvolgend verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders 

besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap 

te laten voortduren. 
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Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen 

een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de Ver

eniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing. 
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6-.3. Opzegging van het lidmaatschap namens de Vereniging kan tegen het eind van 
het lopende verenigingjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een 

opzeggingstermijn van ten minste vier weken, wanneer het lid na daartoe bij her
haling schriftelijk te zijn aangemaand, op een december niet ten volle aan zijn gel
delijke verplichtingen jegens de Vereniging heeft voldaan. Het bestuur kan met 

onmiddellijke ingang het lidmaatschap beëindigen, indien een lid in staat van fail
lissement wordt verklaard of niet meer voldoet aan de in artikel 3, lid 2 casu quo lid 

3, voor het lidmaatschap gestelde vereisten, alsmede wanneer redelijkerwijs van 
de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgaaf van reden( en). 

6.4. Ontzetting geschiedt op voorstel van het bestuur of van ten minste tien gewo

ne leden door een daartoe bijeengeroepen algemene ledenvergadering met 
ten minste drie vierden van de in deze vergadering geldig uitgebrachte stem

men. 
Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de 
statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt of de Vereniging 

onredelijk benadeelt. 
Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van rede
nen, in kennis gesteld. 
Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in 

kennis is gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in beroep gaan bij de algemene 
ledenvergadering en daar verweer voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de 
algemene ledenvergadering bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst 

van het beroepschrift. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep 
is het lid waarvan het lidmaatschap is opgezegd, geschorst. 

6.5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden 
of oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin het lid de contributie verschuldigd, tenzij 

het bestuur anders besluit. 
6.6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 2:36, lid 3 Burgerlijk 

Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken 
aan een besluit als gevolg waarvan de verplichtingen van geldelijke aard van de 

leden worden verzwaard. 
6.7. Over de toelating tot en de beëindiging van het lidmaatschap kunnen nadere voor-

schriften gegeven worden in het huishoudelijk reglement. 

Verplichtingen van de leden. 

Artikel 7. 
De leden zijn gehouden tot: 
a. het betalen van een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte jaarlijks door de alge

mene ledenvergadering wordt vastgesteld; en 
b. naleving van de statuten, reglementen en besluiten van de Vereniging. 

Document Number: 1689495 



6 

Bestuur. 
Artikel 8. 

8.1. Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste ze

ven bestuurders die door de algemene ledenvergadering worden benoemd. De al

gemene ledenvergadering benoemt een van de bestuurders tot voorzitter; het be

stuur benoemt uit zijn midden een of meerdere vice-voorzitters. 

8.2. De bestuurders worden benoemd uit de gewone leden en uit de personen aan wie 

gewone leden met goedkeuring van het bestuur van de Vereniging met inachtne

ming van het bepaalde in artikel 3 volmacht hebben verleend. 

8.3. Bij de benoeming van een voorzitter kan op voorstel van het bestuur van het be

paalde in lid 2 worden afgeweken. 

8.4. In geval van een vacature in het bestuur zal het bestuur een bindende voordracht 

opmaken van één persoon. De benoeming wordt aan de orde gesteld in de eerste 

algemene ledenvergadering die volgt na het defungeren van een bestuurslid. In

dien deze vergadering wordt gehouden binnen dertig dagen na bedoeld defunge

ren kan de benoeming in de eerste algemene ledenvergadering die volgt na deze 

vergadering aan de orde worden gesteld. De voordracht wordt opgenomen in de 

oproeping tot de algemene ledenvergadering, waarin de benoeming aan de orde 
wordt gesteld. Is een voordracht niet opgemaakt, dan wordt daarvan in de oproe

ping mededeling gedaan en is de algemene ledenvergadering in de benoeming 

vrij. 

8.5. Het bestuur zal bij het opmaken van een bindende voordracht en de algemene 

ledenvergadering zal bij de benoeming van een bestuurder ernaar streven dat het 

bestuur met uitzondering van de voorzitter zal bestaan uit een gelijk aantal be

stuurders die de sectoren handel, industrie en dienstverlening kunnen vertegen

woordigen. 

8.6. Aan een voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een be

sluit dienaangaande van de algemene ledenvergadering, dat is genomen met 

ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering 

waarin ten minste de helft van de leden vertegenwoordigd is. 

8.7. Het bestuur is bevoegd aan de voorzitter een financiële tegemoetkoming toe te 

kennen. 

8.8 Het bestuur is bevoegd verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden. De 

verbintenissen behoeven de goedkeuring van de algemene vergadering. 

Einde bestuurslidmaatschap. 

Artikel 9. 
9.1. Elke bestuurder kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden 

ontslagen of geschorst, bij een besluit genomen met een meerderheid van ten 

minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. 

Een schorsing, die niet binnen vier weken gevolgd wordt door een besluit tot ont

slag, eindigt door het verloop van die termijn. 

9.2. De bestuurders worden, tenzij anders wordt bepaald, benoemd voor de duur van 

drie jaren en zijn daarna direct herbenoembaar voor ten hoogste één verdere peri-
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ode van drie jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. 

Volgens dit rooster treedt ieder jaar één derde of ten naaste bij één derde van de 

bestuurders af. 
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9.3. In bijzondere gevallen kan op schriftelijk voorstel van het bestuur de algemene 

ledenvergadering de zittingsperiode van een bepaalde bestuurder met ten hoogste 

één verdere periode van drie jaar verlengen. 

9.4. Een bestuurder houdt voorts op bestuurder te zijn: 

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging; 

b. door vrijwillig of periodiek aftreden; 

c. door het defungeren als voorzitter voorzover het betreft een voorzitter die 

geen lid van de Vereniging is; en 

d. door het einde van de volmacht van een gewoon lid, voorzover het betreft 

een andere bestuurder dan de voorzitter die zelf geen gewoon lid is. 

Bestuursvergaderingen. 
Artikel 10. 
10.1. In de bestuursvergaderingen heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van 

één stem. 

10.2. Bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitge

brachte stemmen. 

10.3. Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij de voorzitter schriftelijke stemming 

gewenst acht of één van de andere bestuurders dit vóór de stemming verlangt. 

Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten briefjes. 

10.4. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

10.5. Bij staken van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem. 

10.6. Bestuurders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde me-

de-bestuurder doen vertegenwoordigen. 

Bestuurstaak. 
Artikel 11. 
11.1. Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging. Iedere bestuurder is 

tegenover de Vereniging verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem 

opgedragen taak. 

Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, be

voegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, ver

vreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van over

eenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of als hoofdelijk medeschul

denaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling 

voor een schuld van een ander verbindt. Ingeval zodanige goedkeuring ont

breekt, is het bestuur niet bevoegd de Vereniging ter zake van deze rechts

handelingen te vertegenwoordigen. 

11.2. Het bestuur kan beleidsgroepen en commissies instellen. 

Vertegenwoordiging. 
Artikel 12. 
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12.1 De Vereniging wordt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11, lid 1, 

vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door (i) de voorzitter of een vice

voorzitter tezamen handelend met (ii) de secretaris-penningmeester of een ad

junct-secretaris. 

12.2 In alle gevallen waarin de Vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of 

meer bestuurders kan de algemene ledenvergadering een of meer personen 

aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen. 

Secretaris-penningmeester. 

Artikel 13. 
13.1. Het bestuur wordt bijgestaan door een secretaris-penningmeester, die geen lid van 

de Vereniging behoeft te zijn en door de algemene ledenvergadering op voorstel 

van het bestuur wordt benoemd. Het bestuur kan aan de secretaris

penningmeester de titel van directeur verlenen. 

13.2. Het bestuur stelt een instructie voor de secretaris-penningmeester vast en is be

voegd om, wanneer het zulks noodzakelijk mocht achten, hem in zijn functie te 

schorsen. De algemene ledenvergadering beslist over opheffing van de schorsing 

en over ontslag. 

Het bestuur kan de secretaris-penningmeester volmacht verlenen de Vereniging te 

vertegenwoordigen met inachtneming van de beperkingen bij die volmacht gesteld. 

13.3. Het bestuur stelt het salaris van de secretaris-penningmeester vast en voorziet, zo 

nodig, in zijn tijdelijke vervanging. 

13.4. Het bestuur kan een of meer adjunct-secretarissen benoemen om de secretaris

penningmeester bij te staan. Het bestuur kan voorts een of meer andere procura

tiehouders aanstellen. Het bestuur regelt de bevoegdheden en salarissen van de 

in dit lid bedoelde functionarissen en beslist over hun schorsing en ontslag. 

Beleidsgroepen. 
Artikel 14. 
14.1. Het bestuur kan beleidsgroepen instellen die als taak hebben het bestuur te advi-

seren over onderdelen van het te voeren beleid. 

14.2. Het bestuur bepaalt de samenstelling en werkwijze van beleidsgroepen. 

14.3. Een door het bestuur aan te wijzen bestuurder is voorzitter van een beleidsgroep. 

14.4. Vergaderingen van beleidsgroepen kunnen worden bijgewoond door alle leden van 

de Vereniging, alsmede door de bestuurders. 

14.5. Van hetgeen in een vergadering van een beleidsgroep wordt behandeld, worden 

notulen gemaakt door een door het bestuur aan te wijzen persoon. 

14.6. De werkwijze van de beleidsgroepen kan bij reglement nader worden geregeld. 

Verenigingsjaar en boekjaar I Rekening en verantwoording. 

Artikel 15. 
15.1. Het verenigingsjaar en het boekjaar zijn gelijk aan het kalenderjaar. 

15.2. 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 te voeren en de 

daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige 
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wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Vereniging 
kunnen worden gekend. 
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15.3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden 
na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de 
algemene ledenvergadering, zijn bestuursverslag uit over de gang van zaken 
in de Vereniging en het gevoerde beleid en legt onder overlegging van het 
rapport van de door het bestuur te benoemen registeraccountant de balans en 
de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de alge
mene ledenvergadering over. De balans, staat van baten en lasten en de toe
lichting worden door alle bestuurders ondertekend; ontbreekt de ondertekening 
van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen mel
ding gemaakt. Na afloop van deze termijn kan ieder lid van de gezamenlijke 
bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen. 

15.4. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering zal het bestuur tot decharge 
strekken voor zijn bestuur, tenzij de algemene ledenvergadering een voorbehoud 
maakt. 

15.5. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, be-
scheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. 

Balanscommissie. 

Artikel 16. 
16.1. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een balanscommissie bestaande 

uit ten minste drie leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 
16.2. De balanscommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur 

en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. 
Algemene ledenvergaderingen. 

Artikel 17. 

17.1. Behalve de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 15, lid 3, wordt 
een algemene ledenvergadering bijeengeroepen, zo dikwijls het bestuur dit 
wenselijk acht. 
De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn 
van de oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van de oproeping en 
die van de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, zulks ter 
beoordeling van het bestuur, kan van deze termijn worden afgeweken. 
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 
De bijeenroeping kan ook plaatsvinden door een langs elektronische weg toe
gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid 
voor dit doel is bekend gemaakt. 

17.2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één derde van het aantal in functie zijn
de bestuurders of van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot 
het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen, is het bestuur ver
plicht een algemene ledenvergadering bijeen te roepen, op een termijn van 
niet langer dan vier weken. 
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Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het ver

zoek elektronisch is vastgelegd. 

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, 

kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan, door oproeping 

overeenkomstig het vorige lid. 

1 n afwijking van het bepaalde in artikel 19, lid 1 zal de vergadering dan zelf 

haar voorzitter aanwijzen. 

Artikel 18. 
18.1. In de algemene ledenvergaderingen heeft ieder gewoon lid, dat niet geschorst 

is, één stem. Buitengewone leden hebben geen stemrecht. 

Geschorste leden en leden van wie het lidmaatschap is opgezegd of die uit het 

lidmaatschap zijn ontzet, hebben toegang tot dat deel van de vergadering waar 

het beroep tegen schorsing, opzegging of ontzetting aan de orde is. 

18.2. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen, tenzij uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven. 

18.3. Stemming bij volmacht is toegestaan, mits bij aanvang van de algemene le

denvergadering het schriftelijk bewijs van de volmacht aan de voorzitter is 

overhandigd en door hem is goedgekeurd. De in de vorige zin bedoelde vol

macht kan - onverminderd het bepaalde in de leden 9 en 10 van artikel 3 -

telkens slechts worden verleend met betrekking tot één algemene ledenverga

dering. Niemand kan als gevolmachtigde van meer dan twee stemgerechtigde 

leden optreden. 

Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de vol

macht elektronisch is vastgelegd. 

18.4. De voorzitter van de vergadering kan naast de leden ook andere personen toela

ten tot de algemene ledenvergadering. 

Artikel 19. 
19.1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het be

stuur of, bij diens verhindering, belet of ontstentenis, door één van de vice

voorzitters van het bestuur; indien noch de voorzitter van het bestuur, noch één 

van de vice-voorzitters van het bestuur aanwezig is, voorziet de vergadering zelf in 

haar leiding. 

19.2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris

penningmeester notulen gemaakt, die na goedkeuring door de vergadering door de 

voorzitter van de vergadering en de secretaris-penningmeester worden vastgesteld 

en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces

verbaal van het verhandelde doen opmaken. 

Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van 

een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen be

sluit voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel. 

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid ervan be

twist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de verga-

Document Number: 1689495 



dering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk geschiedde, een 

stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 

stemming. 

Artikel 20. 
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20.1. Over personen wordt met gesloten briefjes gestemd, tenzij de algemene ledenver

gadering anders beslist. Verkrijgt bij een eerste stemming niemand de volstrekte 

meerderheid dan vindt een herstemming plaats. Verkrijgt ook hierbij niemand de 

volstrekte meerderheid dan beslist het lot. 

Over zaken wordt mondeling gestemd. 

Blanco en onduidelijke stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. 

Ingeval de stemmen staken over een voorstel betreffende zaken is het verworpen. 

20.2. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden buiten vergadering geno

men, heeft, mits schriftelijk en met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde 

kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. De procedure voor de 

totstandkoming van een dergelijk besluit kan bij huishoudelijk reglement worden 

geregeld. 

Bestemming resultaat. 
Artikel 21. 
21.1. Van het resultaat wordt allereerst aan een reserve deelnemingen toegevoegd of 

onttrokken een bedrag gelijk aan de wijziging in de waarde van deelnemingen op 

grond van het resultaat en het dividend uit de deelnemingen. 

21.2. Aan het gedeelte van het resultaat dat na de in lid 1 vermelde toevoeging of ont

trekking resteert, wordt een bestemming gegeven door de algemene ledenverga

dering, op voorstel van het bestuur. 

Deze bestemming kan bestaan uit toevoeging aan de algemene reserve, welke is 

bestemd tot dekking - ter beoordeling van het bestuur - van buitengewone uitga

ven en in het algemeen van zodanige uitgaven als uit de gewone inkomsten niet 

kunnen worden gedekt. 

Uitkering bij uittreding. 

Artikel 22. 
22.1. Voor zover van toepassing, wordt aan gewone leden die het lidmaatschap verlie

zen (respectievelijk aan hun rechtverkrijgenden), een bedrag uitgekeerd zoals door 

de algemene ledenvergadering is vastgesteld. 

Op een besluit van de ledenvergadering als hier bedoeld zijn de leden 2 en 3 van 

artikel 23 op overeenkomstige wijze van toepassing. 

22.2. De in lid 1 vermelde uitkeringen zullen geschieden binnen drie maanden na het 

uittreden van het betreffende lid. 

Statutenwijziging. 

Artikel 23. 
23.1. Statutenwijziging is alleen mogelijk door een besluit van een algemene leden

vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar statuten-
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wijziging zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige 

vergadering bedraagt ten minste zeven dagen. 

23.2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een 

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de 

vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgenomen wijziging woor

delijk is opgenomen aan alle leden toezenden, alsmede een plaats bekend maken, 

waar zij de tekst van het voorstel voor de leden ter inzage leggen, tot na afloop 

van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 

23.3 Het in paragraaf 23.1 en 23.2 bepaalde is niet van toepassing indien in de 

algemene ledenvergadering alle gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd 

zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt geno

men. 

Artikel 24. 
24.1. Een besluit tot statutenwijziging wordt genomen met een meerderheid van ten 

minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin ten 

minste de helft van de gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

Is niet de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan 

wordt binnen vier weken een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, 

waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is ge

weest, ongeacht het aantal vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, kan wor

den besloten mits met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitge

brachte stemmen. 

24.2. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte 

is opgemaakt; iedere bestuurder is tot het verlijden van de desbetreffende akte 

bevoegd. 

Ontbinding. 
Artikel 25. 
25.1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenver

gadering. 

25.2. Het bepaalde in artikel 23 en in artikel 24, lid 1, is van overeenkomstige toepas

sing. 

25.3. Ingeval van ontbinding zal het bestuur, tenzij de algemene ledenvergadering an

ders mocht besluiten, met de vereffening belast zijn en zullen - onverminderd het 

bepaalde in artikel 2, lid 3 - de bezittingen bij een eventueel batig saldo, worden 

verdeeld onder de gewone leden, die op het moment van ontbinding ten minste 

één jaar gewoon lid waren. 
25.4. Tijdens de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht. De reke

ning en verantwoording van vereffenaars wordt door hen gesteld in handen van de 

balanscommissie, die deze zal onderzoeken en verslag van haar bevindingen zal 

uitbrengen. In stukken en aankondigingen, die van de Vereniging uitgaan, moeten 

aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 
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25.5. Gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening blijven de boeken en be

scheiden van de Vereniging berusten onder degene die daartoe door de vereffe

naars is aangewezen. 

Reglementen. 

Artikel 26. 
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26.1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, waar

van de bepalingen niet in strijd met de wet of deze statuten mogen zijn. 

26.2. De algemene ledenvergadering kan daarnaast andere reglementen vaststellen. 

Het in het vorige lid bepaalde is op deze reglementen van overeenkomstige toe

passing. 
26.3. De algemene ledenvergadering kan de hiervoor genoemde reglementen wijzigen. 

Wijzigingen in een reglement kunnen slechts worden aangebracht op voorstel van 

het bestuur of van ten minste tien stemgerechtigde leden in een daartoe belegde 

algemene ledenvergadering met een meerderheid van ten minste twee derden van 

de uitgebrachte stemmen. 

Geschillen. 

Artikel 27. 
Leden van de Vereniging zullen geschillen die zij als ontvangers onderling hebben, ontstaan 

bij de ontvangst van granen, zaden, peulvruchten en veevoedergrondstoffen, als genoemd in 

artikel 1 van het Reglement met betrekking tot de verdeling van losgestorte en bepaalde 

partijen gezakte granen, zaden en peulvruchten en verdere veevoedergrondstoffen, beslech

ten door arbitrage volgens genoemd Reglement. 
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