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STATUTENWIJZIGING INGRADO

Op vijfentwintig oktober tweeduizend eenentwintig verscheen voor mij, mr. Margot--
Johanna Dussel, notaris t6 Rotterdsm:

mevrouw Michelle Victoria Zegers, te dezer zake met woonplaats ten kantore van--
VAD Notarissen. Lichtenauerlaan 138, 3062 ME Rotterdam, geboren te Rotterdam op
veertien oktober negentienhonderd vierentachtig, te dezen handelend als schriftelijk
gevolmachtigde van mevrouw Carry Roozemond, geboren te Dordrecht op zesen---
twintig oktober negentienhonderd zesenvijftig, geïdentificeerd aan de hand van een
Nederlandse identiteitskaart met nummer IMP393C73, wonende te 4318 BN Brou- -

wershaven, Nieuwstad 30, gehuwd, die de volmacht verstrekte als bestuurder van -
de te Rotterdam gevestigde vereniging: INGRADO, feitelijk adres Hofplein 20, 3032
AC Rotterdam, handelsregisternummer 40122641, hierna te noemen: de "Vereni-

gin9 .

De verschenen persoon heeft verklaard dat de algemene ledenvergadering van de
Vereniging, op voorstel van het bestuur en met goedkeuring van de raad van toe- -
zicht, op drieëntwintig september tweeduizend eenentwintig heeft besloten de statu-
ten van de Vereniging te wijzigen, van welke besluiten blijkt uit de notulen van de --
betreffende vergaderingen, waarvan een exemplaar aan deze minuut zal worden--
gehecht. Voorts heeft de verschenen persoon verklaard dat de statuten van de Ver- -
eniging voor het laatst zijn gewijzigd bij akte die op vijfentwintig april tweeduizend -
achttien is verleden voor voornoemde notaris Dussel.

Ter uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging heeft de verschenen persoon,
handelend als gemeld, verklaard de statuten bij deze te wijzigen als volgt:-

en.

l. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde bete- -

algemene vergadering betekent het orgaan van de Vereniging dat in Titel 2 van -
Boek 2 Burgerlijk Wetboek wordt aangeduid als algemene vergadering, tenzij uit
de context blijkt dat het een vergadering van de algemene vergadering betreft; -
auditcommissie betekent de commissie als omschreven in artikel 18 lid 6;

benoemingsadviescommissie betekent de commissie als omschreven in artikel 8
J

bestuur betekent het bestuur van de Vereniging;

bestuurder betekent de bestuurder van de Vereniging en het kenniscentrum;
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dagen betekent alle dagen van een week en derhalve niet uitgezonderd alge---
meen erkende feestdagen of daarmee op grond van de Algemene termijnenwet -

f

kenniscentrum betekent het bureau van de Vereniging van waaruit kennis en---

expertise met betrekking tot de doelstelling van de Vereniging wordt verzameld
en ontwikkeld, diensten worden verleend ten behoeve van de leden en de be- -
stuurder wordt ondersteund, als omschreven in artikel 16;
kwaliteitscommissie betekent de commissie als omschreven in artikel 14 lid 5;

leden betekent zowel de gewone leden als de buitengewone leden van de Ver- --
eniging, tenzij anders vermeld;

lidmaatschap betekent het lidmaatschap van de Vereniging;
raad van toezicht betekent de raad van toezicht van de Vereniging;

rayon betekent een onderdeel van de Vereniging als omschreven in artikel 17; --
remuneratiecommissie betekent de commissie als omschreven in artikel 14 lid --

5;
schriftelijk betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig an- -
der elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceer-

IS^

statuten betekent de statuten van de Vereniging;

Vereniging betekent de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Ingrado,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40122641, waarvan de in- --
terne organisatie wordt beheerst door deze statuten.-

2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten, -
tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in deze statuten naar -
'hij' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'zij'. Met verwijzingen in deze statu-
ten naar 'zijn' (anders dan als werkwoord) of 'hem' wordt tevens bedoeld te

IL- _- ^1

HOOFDSTUK II. NAAM EN ZETEL. DOEL EN MISSIE. MIDDELEN.-

l. De Vereniging draagt de naam; InQrado.

2. De VerëniginQ is gevestigd te Rotterdam.

l. De Vereniging stelt zich ten doel om als landelijke brancheorganisatie actief bij -
te dragen aan het beschermen en versterken van het recht op onderwijs en --
ontwikkeling en voorts al hetgeen met het bovenstaande verband houdt, dit al- -

in dG mGGSt ruimG zin vsn het woord.

2. De Vereniging beoogt niet het maken van winst en beoogt werkzaam te zijn als -
algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 5b van de Algemene wet -

3. De Vereniging bevordert beleid gericht op de participatie van jeugdigen in on- -
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derwijs en werk en realiseert voorwaarden zodat haar leden hun werk goed
kunnen doen. De Vereniging zet de ontwikkeling van alle jongeren centraal. Het -
recht op onderwijs en ontwikkeling betekent voor de Vereniging dat jongeren in -
staat worden gesteld competenties te verwerven die leiden tot economische --
zelfstandigheid en maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. De Vereni--
ging gaat er vanuit dat jongeren op hun beurt optimaal gebruik maken van de-
mogelijkheden die het recht op onderwijs en ontwikkeling hen biedt.'
Het beschermen en versterken van het recht op onderwijs en ontwikkeling, is in
alle gevallen leidend bij de overweging of en in welke mate diensten of pro-
ducten worden Qeleverd.

De Vereniging tracht haar in lid l en 2 van dit artikel omschreven doel onder --
meer ie DGreiKGn aoor.

a. het organiseren en realiseren van een sterke landelijke positie en inbreng-
op het terrein van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten in de meest--

zin ^

b. het zorg dragen voor de beleidsvorming door het bevorderen van actieve --
participatie van de leden en het bundelen en vertalen van signalen uit de -
uitvoerinQ naar beleidsthema s;

c. een professionele gesprekspartner te zijn voor landelijke organisaties,-
overheden en ketenpartners;

d. het initiëren en bijdragen aan de kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitsborging
van QG aiensï-VGriGninQ /

e. het bijdragen aan en bevorderen van een integrale benadering gericht op
het recht op onderwijs en ontwikkeling, specifiek op het terrein van leer---

Gn voorcijoiQ scnooivGnsiGn/

f. het bieden van professionele diensten aan de leden zoals scholing, onder- -
zoek, beleidsondersteuning, externe vertegenwoordiging en belangenbehar-

tiging;
g. het voorzien van informatie over relevante ontwikkelingen (nieuwsbrieven,

publicaties, verslagen) aan landelijke organisaties, overheden en keten- --
/

h. het ondersteunen van de leden door diensten zoals advies op het terrein--

van de toepassing en interpretatie van regelgeving gericht op het recht op--
onderwijs en ontwikkeling, specifiek op het terrein van leerplicht en voortij-

J

en voorts al hetgeen met het bovenstaande verband houdt, dit alles in de meest
ruime zin van net woora.

Het vermogen van de Vereniging dient ter verwezenlijking van het doel van de
Vereniging. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het ver- -
mogen van de Vereniging beschikken als ware het zijn eigen vermogen. De Ver-
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eniging houdt geen groter vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de---
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het bereiken van

v3n QG VGrGniQinQ.

/

2. Uitsluitend natuurlijke personen, personenvennootschappen en (publiekrechte--
lijke) rechtspersonen die zich professioneel bezighouden met het beschermen -
van het recht op onderwijs en ontwikkeling, kunnen zich aanmelden als lid.

3. Aanmelding als gewoon lid geschiedt bij het kenniscentrum. De bestuurder
beslist over de toelating van een lid. De algemene vergadering beslist over de -
categorieën professionals die kunnen worden toegelaten.

4. Als buitengewoon lid kunnen worden toegelaten natuurlijke personen, perso---
nenvennootschappen en rechtspersonen die zich professioneel bezighouden met
aan de doelstelling van de Vereniging vergelijkbare dan wel complementaire ac-

5. Aanmelding als buitengewoon lid geschiedt bij de bestuurder. De bestuurder--
beslist over de toelating van een lid. De algemene vergadering beslist over de -
categorieën buitengewone leden die kunnen worden toegelaten.-

6. Uitsluitend gewone leden zijn leden in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wet-

7. Aan buitengewone leden komen de volgende rechten toe:
a. het recht op toegang tot de algemene vergadering;
b. het recht om het woord te voeren in de algemene vergadering;

c. het recht om gebruik te maken van de diensten van de Vereniging.
8. De bestuurder houdt een register, waarin de namen, (mail)adressen en overige -

persoonsgegevens van alle leden zijn opgenomen en waarvan een nadere-
specificatie is vastgelegd in een reglement, een en ander met inachtneming van -
de geldende privacywetgeving. De leden zijn verplicht wijzigingen in die-
gegevens onverwijld aan het kenniscentrum mee te delen door middel van een -
schriftelijk bericht aan het adres van de Vereniging.

9. De aan het lidmaatschap verbonden rechten worden namens personenvennoot--
schappen en (publiekrechtelijke) rechtspersonen uitgeoefend door een vennoot,-
respectievelijk door een uit haar directie of werknemers aan te wijzen vaste --
VGriGQGnwoora IQ er.

l. Het lidmaatschap van de Vereniging gaat verloren:

a. indien en zodra een lid ophoudt te bestaan;
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b. indien en zodra een gewoon lid niet langer voldoet aan het bepaalde in arti-

f

c. indien en zodra een buitengewoon lid niet langer voldoet aan het bepaalde -

,

d. indien en zodra een buitengewoon lid natuurlijk persoon overlijdt;

6. aoor FQiiiissemGnt vsn nst iia^

opzGQQinQ aoor nsr IIG/

Q. aoor opzGQQinQ aoor QG verGniQinQ/

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden--
tegen het einde van het verenigingsjaar en wel uiterlijk op eenendertig augustus
voor aanvang van het volgende verenigingsjaar, met dien verstande dat:
a. een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan opzeggen binnen--

één maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de Ver-

eniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing;
b. een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan opzeggen binnen--

één maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn ver-

plichtingen - andere dan de verplichtingen van geldelijke aard - zijn ver-
zwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet

op n6m v3n tOëpsssinQ.

Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel, doet het lid-
maatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum --

W3S ODQGZGQQ-

Opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging geschiedt door de algemene
vergadering. Hiertoe kan worden besloten wanneer een lid heeft opgehouden--
aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, wanneer hij zijn verplichtin--
gen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de---
Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Op---
zegging als in dit lid bedoeld geschiedt met onmiddellijke ingang.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering. Deze
kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, re- --
glementen of besluiten van de Vereniging handelt, of de Vereniging op onrede--
lijke wijze benadeelt. Ontzetting doet het lidmaatschap met onmiddellijke ingang

Een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging alsmede de-
ontzetting van het lidmaatschap door de Vereniging wordt door de bestuurder-
per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt aan het betreffende lid.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar eindigt, blijft desniet-
temin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij de algemene--
vergadering in een voorkomend geval anders besluit.
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l. Een lid kan zowel door de bestuurder als door de algemene vergadering worden -

geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ofwel
een eenmalige verlenging van de schorsing met drie maanden ofwel een besluit -
tot opzegging of ontzetting, eindigt door het verloop van die termijn.

2 Het lid, dat is geschorst, behoudt gedurende zijn schorsing zijn verplichtingen
ten opzichte van de Vereniging, doch heeft geen enkel recht en wordt niet toe- -
gelaten in vergaderingen, behoudens ingeval en voor zover de schorsing van het
betreffende lid in die algemene vergadering aan de orde is.

l. De leden zijn gehouden tot het betalen van contributie aan de Vereniging, waar-
van de hoogte op voorstel van de bestuurder jaarlijks door de algemene verga- -
dering wordt goedgekeurd. De leden kunnen daartoe door de bestuurder in ca---
tegorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen.

2. De bestuurder is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke onthef- -
fing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.

Artiksl 8. Bestuur. Benosmin GR belonin .

l. Het bestuur bestaat uit één bestuurder (de 'bestuurder') die door de algemene -
vergadering wordt benoemd. Slechts natuurlijke personen zijn benoembaar tot--

2. De benoeming van de bestuurder door de algemene vergadering geschiedt met -
in achtnsminQ van de volgende bfipalinQen:

a. Bij de benoeming van de bestuurder dient recht te worden gedaan aan de
diverse facetten die de aandacht van de bestuurder vragen. De aandachts- -

punten met betrekking tot de van de bestuurder gevraagde deskundigheid-
en achtergrond worden per vacature vastgesteld door de raad van toezicht
in een door de raad van toezicht in overleg met de bestuurder vast te stel- -

len profielschets. De raad van toezicht stelt de leden van de Vereniging van
de vastoestëlde profislschets in kennis.

b. De bestuurder wordt buiten de leden benoemd.
c. Aan de raad van toezicht komt het recht toe tot het doen van een bindende

voordracht voor de benoeming van een nieuwe bestuurder op voorstel van -
de benoemingsadvies-commissie en met inachtneming van het bepaalde in -
lid 2 sub 3. en b. van dit artikel.

d Aan elke bindende voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen--

door een met ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen -

genomen besluit van de algemene vergadering, mits in de algemene verga-
dering ten minste twee derde van het door de stemgerechtigde leden ge---
zamenlijk uit te brengen aantal stemmen kan worden uitgebracht.
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e. Indien de algemene vergadering besluit aan de opgemaakte bindende voor-
dracht het bindend karakter te ontnemen, wordt de raad van toezicht op--

nieuw in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht op te maken. --
f. Is geen bindende voordracht opgemaakt dan is de algemene vergadering

vrij in haar keuze, een en ander met inachtneming van de reeds vastge---

3. De algemene vergadering benoemt de leden van de benoemingsadviescommis- -
sie, welke commissie uit ten minste drie natuurlijke personen bestaat. Een lid -
van de benoeminasadviescommissie wordt benoemd voor een oeriode van'

maximaal vier jaar en is na afloop van die termijn terstond herbenoembaar. De
benoemingsadviescommissie is belast met de werving en selectie van de be- --
stuurder en leden van de raad van toezicht. Een lid van de benoemingsadvies- -

commissie handelt naar eer en geweten, op basis van professionaliteit en onaf- -
hankelijkheid en steeds in het belang van de Vereniging. De raad van toezicht-
stelt bij reglement de nadere regels vast ten aanzien van de benoeming, de sa- -
menstelling en de werkwijze van de benoemingsadviescommissie.

4. De raad van toezicht stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de-

(bezoldigd) bestuurder vast, daarbij geadviseerd door de remuneratiecommissie.
5. De in lid 4 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening -

van de Vereniging zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
6. De bestuurder wordt benoemd voor een periode als omschreven in de overeen- -

komst waarin diens arbeidsrelatie met de Vereniging is vastgelegd.

3. aoor zijn ovGnijGen/

b. door zijn vrijwillig aftreden (bëdsnken);

c. door zijn ontslag door de algemene vergadering;
d. voor zover van toepassing: door een bepaling vermeld in de overeenkomst -

waarin diens arbeidsrelatie met de Vereniging is vastgelegd;

e. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd;
f. door de aanvaarding van een benoeming tot lid van de raad van toezicht;-
g. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
h. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf.

8. Bij belet of ontstentenis van de bestuurder is de raad van toezicht tijdelijk met -
het bestuur belast. In geval van een vacature dient zo spoedig mogelijk door de-
algemene vergadering een nieuwe bestuurder te worden benoemd, een en ander
met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.

9. De bestuurder kan zowel door de algemene vergadering als door de raad van--

toezicht worden geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt ---
gevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn. --
Een besluit als bedoeld in dit lid kan uitsluitend worden genomen met een-
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meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in

een algemene vergadering respectievelijk vergadering van de raad van toezicht -
waarin ten minste twee derde van het aantal stemgerechtigde leden

respectievelijk leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
10 De algemene vergadering kan, na afstemming met de raad van toezicht, de be- -

stuurder ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichti--
ge redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond--
waarvan zijn handhaving als bestuurder redelijkerwijs niet van de Vereniging --

vGri3nQa.

Artikel 9. Bestuurstaak en bestuursbevoe dheid.

l. De bestuurder is belast met het besturen van de Vereniging waaronder begre- -

pen de algemene beleidsvoering van de Vereniging op basis van het door de be-
stuurder opgestelde en door de algemene vergadering vastgestelde beleidsplan
en begroting. De bestuurder is tevens belast met de leiding over en de verant--
woordelijkheid van het kenniscentrum, het aanstellen, schorsen en ontslaan van
medewerkers, het vaststellen van hun arbeidsvoorwaarden en hun werkzaam- -
heden, alsmede het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden ter reali- -
sering van de doelstelling van de Vereniging.

2. De bestuurder is - mits met goedkeuring van de algemene vergadering

bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, ver- -
vreemding en bezwaring van registergoederen alsook tot het aangaan van over-
eenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar--
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een

vsn 66n QnaGr VGrDinar.

3. Erfstellingen mogen door de bestuurder slechts worden aanvaard onder het --
van DOGQGiDGScnnivinQ .

4. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen --

besluiten van de bestuurder met betrekking tot:

a. het aangaan en beëindigen van overeenkomsten tot verkrijging, vervreem-
ding of bezwaring van registergoederen of tot huur, verhuur of pacht daar- -
vsn ^

b. het aangaan van kredietovereenkomsten en van overeenkomsten van geld-
f

c. het aangaan van rechtshandelingen waarbij sprake is van een tegenstrijdig -
in 3 rtl KG t il?

d. het doen van een voorstel tot vaststelling van de (meerjaren)begroting; --

e. het doen van een voorstel tot vaststelling van het (meerjaren)beleidsplan;-

f. het doen van een voorstel tot wijziging van de statuten aan de algemene -

/

g. het doen van een voorstel tot ontbinding van de Vereniging aan de algeme-

8
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ne vergadering, waaronder begrepen het besluit tot vaststelling van het ba-
/

h. esn voorstel tot fusie van de Vereniging;

i, voorstel tot splitsing van de Vereniging^

j. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van de
statuten van een nieuwe rechtspersoon^

k. het verkrijgen van aandelen in een rechtspersoon alsmede het vervreem--
v3n QIG 38naGiGn,

l. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere
rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, in- -
dien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;

m. het overdragen van activiteiten van de Vereniging;

n. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
o. het verlenen van een volmacht of anderszins doorlopende algemene of be- -

perkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, alsmede het intrekken en wijzigen

Indien en voor zover een besluit van de bestuurder als bedoeld in lid 4 van dit -

artikel voortvloeit uit- dan wel samenhangt met een beleidsplan en de daaraan--

gekoppelde begroting die reeds zijn goedgekeurd door de raad van toezicht, is --
geen afzonderlijk goedkeuringsbesluit van de raad van toezicht als bedoeld in lid

vsn air smKGi vGr6isi>

5, De taken en de werkwijze van de bestuurder worden nader uitgewerkt in een--
bestuursreglement, dat wordt vastgesteld door de raad van toezicht.

HOOFDSTUK V. VERTEGENWOORDIGING EN TEGENSTRIJDIG BELANG.
10. VsrtG Gnwoordi in .

l. De Vereniging wordt vertegenwoordigd door de bestuurder.
2. De bestuurder kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer ---

derden om de Vereniging binnen de grenzen van die volmacht te-
vertegenwoordigen. De bestuurder kan voorts besluiten aan gevolmachtigden -
een titel te verlsnen.

3. De bestuurder kan van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigings- --

bevoegdheid opgave doen bij het handelsregister.
11. Te enstri di belan .

l. De bestuurder en ieder lid van de raad van toezicht, waakt tegen een tegen- --

strijdig belang tussen zichzelf en de Vereniging.
2. In het geval dat zich een tegenstrijdig belang voordoet tussen de bestuurder en -

de Vereniging, dient de bestuurder dit te melden aan de raad van toezicht. De -
bestuurder dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming ter zake te

onthouden. De aanwezigheid van de bestuurder telt niet mee ter bepaling van
het eventueel vereiste quorum voor de besluitvorming. Wanneer door het te---
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genstrijdig belang geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit-
genomen door de raad van toezicht. Indien alle leden van de raad van toezicht--
eveneens een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door de--
algemene vergadering, tenzij de wet of de statuten anders bepalen.

3. In het geval dat zich een tegenstrijdig belang voordoet tussen een lid van de--
raad van toezicht en de Vereniging, dient het betreffende lid van de raad van
toezicht dit te melden aan de overige leden van de raad van toezicht. Het be- -
treffende lid van de raad van toezicht dient zich voorts van de beraadslaging en -

besluitvorming ter zake te onthouden. De aanwezigheid van het betreffende lid -
van de raad van toezicht telt niet mee ter bepaling van het eventueel vereiste--
quorum voor de besluitvorming. Indien alle leden van de raad van toezicht
eveneens een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door de-
algemene vergadering, tenzij de wet of de statuten anders bepalen.

4. Indien en zolang de wet dit bepaalt kan de algemene vergadering in alle geval- -
len waarin de Vereniging een tegenstrijdig belang heeft met de bestuurder of--
leden van de raad van toezicht, een of meer personen aanwijzen om de Vereni- -

Artikel 12. Raad van toezicht. Benoemin en belonin .

l. De Vereniging heeft een raad van toezicht bestaande uit ten minste drie en ten -
hoogste zeven natuurlijke personen. Is het aantal leden minder dan drie, dan -
behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting -
om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.

2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene vergade-

ring, een en ander met inachtneming van de volgende bepalingen.
a. Bij de samenstelling van de raad van toezicht is vereist dat recht wordt ge--

daan aan diverse facetten die de aandacht van de raad van toezicht vragen-

waarbij de raad van toezicht als geheel in ieder geval wordt samengesteld --
op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling
van de Vereniging en met een spreiding van deskundigheden en achter- ----
gronden. De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de---
raad van toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond worden per va-
cature vastgesteld door de raad van toezicht in een door de raad van toe- -
zicht in overleg met de bestuurder op te stellen profielschets, welke profiel-
schets de goedkeuring behoeft van de algemene vergadering en welke pro"
fielschets leidend is voor de benoemingsadviescommissie.

b. Een lid van de raad van toezicht mag geen familie van een ander lid van de-
raad van toezicht zijn. Onder familie moet in dit verband worden verstaan: -
bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad, waarbij samenwoning -

wordt gezien als een huwelijk.

10
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c. Aan de raad van toezicht komt het recht toe tot het doen van een bindende

voordracht voor ieder lid van de raad van toezicht op voorstel van de be- --

noemingsadviescommissie en met inachtneming van het bepaalde in lid 2--

d. Aan elke bindende voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen-

door een met ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen

genomen besluit van de algemene vergadering, mits in de algemene verga-
dering ten minste twee derden van het door de stemgerechtigde leden ge- -
zamenlijk uit te brengen aantal stemmen kan worden uitgebracht.

e. Indien de algemene vergadering besluit aan de opgemaakte bindende voor-
dracht het bindend karakter te ontnemen, wordt de raad van toezicht op--

nieuw in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht op te maken. --
f. Is geen bindende voordracht opgemaakt dan is de algemene vergadering

vrij in haar keuze, een en ander met inachtneming van de reeds vastge----

3. Een lid van de raad van toezicht wordt benoemd voor een periode van vierjaar.-

hferbenoeminQ is éénmaal mogelijk.

4. Tijdens het bestaan van (een) vacature(s) geldt de raad van toezicht als voltal-
lig, ook indien het aantal leden van de raad van toezicht beneden de drie is ge--
daald, met dien verstande dat de raad van toezicht is gehouden onverwijld in de

te voorzien.

5. De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding, passend bij de--
taken en verantwoordelijkheden die aan hen zijn opgedragen en passend binnen
de op de Vereniging toepasselijke wet- en regelgeving. Daarnaast is toegestaan -
dat een lid van de raad van toezicht een redelijke vergoeding ontvangt voor de"
door ten behoeve van de Vereniging gemaakte onkosten, alsmede een niet

6. De in lid 5 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening -

van de Vereniging zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
Artikel 13. Raad v3n tOGzicht. Defun eren.

l. Een lid V8n d6 raad van toezicht defungeert:

9. Qoor zijn ovGriijQGn/

b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);

c. door zijn ontslag door de algemene vergadering, op een van de gronden als
nader omschreven in artikel 8 lid 10;

d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd;
e. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;

f. door het aangaan van een dienstverband met de Vereniging;
g. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf.

2. Een lid van de raad van toezicht kan door de algemene vergadering worden-

11
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geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een-
besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn. Een besluit als
bedoeld in dit lid kan uitsluitend worden genomen met een meerderheid van ten
minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een algemene
vergadering waarin ten minste twee derde van het aantal stemgerechtigde leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.

Artikel 14. Raad van toezicht. Taken en bevoe dheden.

l. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid --
van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de Vereniging en

de eventueel met de Vereniging verbonden rechtspersonen. De raad van toe---
zicht vervult ten opzichte van de bestuurder een werkgeversrol en staat de be--
stuurder daarnaast met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de--
raad van toezicht zich naar het belang van de Vereniging.-

2. Ieder lid van de raad van toezicht vervult diens taak zonder last en ruggespraak.

3. De raad van toezicht heeft - in overleg met de bestuurder - het recht om inzage -
te krijgen in alle boeken en bescheiden van de Vereniging. De raad van toezicht
kan de bestuurder aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informa-
tie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking.

4. De raad van toezicht kan zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren ---
betreft, bij reglement raad van toezicht nader vastleggen.

5. Bij de uitvoering van zijn taken wordt de raad van toezicht bijgestaan door een--
auditcommissie, een benoemingsadviescommissie, een kwaliteitscommissie en --
een remuneratiecommissis.

Artikel 15. Raad van toezicht. Ver aderin en.

l. De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar.
2. De raad van toezicht besluit met gewone meerderheid van de geldig uitgebrach-

te stemmen. Een besluit kan slechts worden genomen indien ten minste de helft

van het aantal leden van de raad van toezicht ter vergadering in persoon aan----

wezig is. Een lid van de raad van toezicht kan zich door een medelid doen verte-
genwoordigen. Ieder lidvan de raad van toezicht kan één stem uitbrengen. Bij -
het staken van stemmen is het voorstel verworpen.

3. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, met --
gewone meerderheid van stemmen en uitsluitend voor zover geen van de leden -
van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet, hlet-
besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering van de raad van--

opQ6 nomen.

4. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de bestuur-
der, tenzij de raad van toezicht met opgaaf van redenen de wens te kennen ----
geeft zonder de bestuurder te willen vergaderen. De bestuurder heeft in de ver--
gadering van de raad van toezicht geen stemrecht maar slechts een adviserende

12
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De Vereniging heeft een kenniscentrum, dat wordt gevormd door de in dienst van de
Vereniging zijnde medewerkers. Het kenniscentrum heeft ten doel:
a. het verzamelen en ontwikkelen van kennis en expertise met betrekking tot de--

doelstelling van de Vereniging,
b. het verlenen V8n diensten aan de leden; en

c. het ondersteunen van de bestuurder bij de uitvoering van zijn taak.

l. De Vereniging kent rayons. Een rayon is een verbindingspunt tussen de leden -
en werkt als communicatieplatform waar casusniveau naar trendniveau wordt --
vertaald en vervolgens vraagstukken over beleid en strategie worden geformu- -
leerd ten behoeve van de bestuurder.

2 Elk rayon wordt ondersteund en gefaciliteerd door het kenniscentrum.-
3. De bestuurder benoemt in ieder rayon uit de vertegenwoordigers van de gewo- -

ne leden een rayoncontactpersoon die fungeert als contactpersoon tussen de--
bestuurder en het rayon waarvan de betreffende rayoncontactpersoon deel uit- -

4. De bestuurder organiseert ten minste één keer per jaar een bijeenkomst van de
bestuurder en de rayoncontactpersonen van de Vereniging.

5. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een rayoncontact-
persoon worden vastgesteld door de bestuurder en kunnen worden vastgelegd --

FGQ ie mG nt.

HOOFDSTUK VIII. BESTUURSVERSLAG. REKENING EN VERANTWOORDING.
Artikel 18. Boek'aar. Administratie. Bestuursversla beleids lan en 'aarli'kse be ro-

tin . Auditcommissie.

l. Het boekjaar en het verenigingsjaar vallen samen met het kalenderjaar.
2. De bestuurder 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 gegevensdra---

gers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtin---
gen van de Vereniging kunnen worden gekend en waarbij ontvangsten en bèta--
lingen duidelijk traceerbaar zijn naar bron en bestemming.

3. De bestuurder brengt in een algemene vergadering binnen zes maanden na af- -
loop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algeme--
ne vergadering, zijn bestuursverslag uit over de gang van zaken en over het--
gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een --
toelichting ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Deze stukken--

13



^WL\

l̂
.̂

^

%0^0<i"
notarissen

worden ondertekend door de bestuurder en alle leden van de raad van toezicht;

ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder
opQ9V6 v3n r6Q6n6n mGiainQ QGm33Kt.

4 Het beleidsplan en de jaarlijkse begroting voor het volgend kalenderjaar worden-
uiterlijk in de maand december voor de aanvang van dat kalenderjaar opgesteld
door de bestuurder. De stukken worden daarna uiterlijk in diezelfde maand de---

cember goedgekeurd door de raad van toezicht en de algemene vergadering. --
Het beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geeft--
onder meer inzicht in de door de Vereniging te verrichten werkzaamheden, de
wijze van verwerving van fondsen, het beheer van het vermogen en de beste---
ding daarvan. De bestuurder is belast met de uitvoering en de realisatie van de -
in het beleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. De bestuurder stelt--

5. De algemene vergadering verleent - op voorstel van de raad van toezicht - aan--
een externe accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, de

opdracht om de door de bestuurder opgemaakte balans en de staat van baten--
en lasten te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel. --
De externe accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een

verklaring omtrent de getrouwheid van de stukken. Deze verklaring wordt aan---
de stukken toegevoegd zoals die aan de algemene vergadering ter goedkeuring -

6. De algemene vergadering benoemt de leden van de auditcommissie, welke
commissie uit ten minste twee natuurlijke personen bestaat. Bij reglement-

auditcommissie worden nadere regels gesteld ten aanzien van de benoeming, -

samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de auditcommissie.-
7. De auditcommissie onderzoekt jaarlijks, mede aan de hand van het haar ter ---

beschikking gestelde verslag van de externe accountant, de rekening en
verantwoording van het door de bestuurder gevoerde financiële beleid en brengt
aan de algemene vergadering zowel mondeling als schriftelijk verslag uit van --

8. De bestuurder is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en-
andere gegevensdragers gedurende de wettelijke voorgeschreven termijn te---

ver aaGnn  n« A Gna3«

l. Jaarlijks vinden ten minste twee algemene vergaderingen plaats.
2. Uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt de voorjaarsver- -

In de voorjaarsvergadering komen onder meer aan de orde:
3. nét D SiuursvGrsi9Q /

14



^wi\
^ i

%OE^0^

va
notarissen

VGrS13Q V3n Qê r33Q V8n toezicnr/

c. goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten, met het ver- ---
slag van de auditcommissie en het verslag van de externe accountant;

d. goedkeuring van het door de bestuurder gevoerde beleid in de periode
waarop het bestuursverslag en de balans en de staat van baten en lasten---
betrekking heeft, voor zover dat beleid uit die stukken blijkt of het resultaat

in aie siuKKen is verwerKi;

e. voorziening in eventuele vacatures in het bestuur en/of de raad van toe----

,f

f. voorstellen van de bestuurder, de raad van toezicht of de leden, aangekon--
digd bij de oproeping voor de algemene vergadering.

3. Elk najaar wordt de zogenaamde najaarsvergadering gehouden, waarin onder --
meer de volgende agendapunten aan de orde komen:

a. goedkeuren van de begroting en het beleidsplan voor het volgende vereni- -
QinQ^J^^^"

b. voorstellen van de bestuurder, raad van toezicht of de leden, aangekondigd
bij de oproeping voor de algemene vergadering.

4. Een besluit tot benoeming of ontslag van de bestuurder kan niet worden geno- -
men indien dit niet specifiek is omschreven in de agenda voor de algemene ver--
gadering, waarin een dergelijk besluit in stemming wordt gebracht.

5. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de bestuurder of-
van toezicni. ait wënsciiiK oorQGdi..

6. Voorts is de bestuurder op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aan- -
tal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de
stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een-
termijn van niet langer dan achtentwintig dagen na indiening van het verzoek. -
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kun-

nen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan overeenkomstig artikel--

l. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de bestuurder. De--
oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden, volgens het re- -
gister als bedoeld in artikel 4 lid 8. De termijn van oproeping bedraagt ten min--
ste acht dagen, de dag van de oproeping en die van de algemene vergadering-

De oproeping aan ieder lid, dat daarmee instemt/ kan ook geschieden door een-
langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan -
het adres dat door hem voor dit doel aan de Vereniging bekend is gemaakt. --

2. Bij de oproeping worden de in de algemene vergadering te behandelen
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3. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet geschorste leden, een en
ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 9.

4. Voorts hebben de niet geschorste bestuurder en alle leden van de raad van
toezicht toegang tot de algemene vergadering alsmede zoveel medewerkers van
de Vereniging als de bestuurder noodzakelijk acht voor het begeleiden en/of--
ondersteunen van de algemene vergadering. Over toelating van andere dan de-
hiervoor bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

5. De bestuurder kan besluiten dat de leden, alvorens tot de algemene vergadering

te worden toegelaten, zelf de presentielijst dienen te tekenen, onder vermelding
van hun naam en de naam van de persoon die het betreffende lid in de algeme--
ne vGrQQQGnnQ v6rt6Q6nwooraiQt.

21. Stemrecht. Besluitvormin .

l. In de algemene vergaderingen hebben uitsluitend alle niet geschorste gewone--
leden stemrecht. Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid
schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerech-
tigd lid kan slechts als gevolmachtigde van één ander stemgerechtigd lid optre- -

2. Het aantal stemmen dat door een stemgerechtigd lid in een algemene vergade- -
ring kan worden uitgebracht, wordt als volgt bepaald:
a. ieder stemgerechtigd lid tevens zijnde een gemeente in Nederland, heeft in-

de algemene vergadering zoveel stemmen als corresponderend met het---
aantal veelvouden van éénduizend jeugdigen tot drieëntwintig jaar oud in

de betreffende gemeente, met een minimum van één stem en een maxi- --

mum vsn vijrGnzevGnriQ stemmGn/

b. ieder stemgerechtigd lid niet zijnde een gemeente, kan in de algemene ver-
één stem uitbr6ng6n.

3. Maatstaf voor het aantal stemmen dat overeenkomstig het bepaalde in lid 2 sub

a. van dit artikel kan worden uitgebracht, is het aantal jeugdigen tot drieëntwin-
tig jaar oud dat het betreffende lid telde op één januari van het voorafgaande -
jaar waarin de algemene vergadering plaatsvindt, volgens de door het Centraal--
Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers.-

4. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte-
stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Blanco stemmen worden--
niét QG3Cht ts zijn uitQGDrscl^it.

5. Indien de stemmen staken is het voorstel verworpen.

6. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, tenzij de algemene vergadering-
tot stcmminQ bij 3ccl3m8tie.

7. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in -
een algemene vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van de bestuurder
genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
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8. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door -
de algemene vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt -
voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een--

VSStQGIGQQ VOOrStGI.

l. De voorzitter van de raad van toezicht draagt zorg voor het (laten) voorzitten -

van de algemene vergaderingen. Wordt op deze wijze niet in het voorzitterschap
voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf.

2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door of namens de

bestuurder of een ander door de voorzitter van de vergadering daartoe aange- -

wezen persoon noruiGn QGm33Kt.

3. Indien een algemene vergadering met inachtneming van het bepaalde in artikel -
19 lid 6 van deze statuten op verzoek van leden wordt bijeengeroepen, kunnen

degenen die die vergadering hebben verzocht andere personen dan de bestuur- -
der belasten met de leiding van die algemene vergadering en het opstellen van-

l. Bij reglement kan naast hetgeen waarnaar wordt verwezen in de statuten, al --
datgene worden geregeld, waarvan een nadere regeling gewenst wordt geacht.

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de wet en de statu- -

3. Zowel het bestuursreglement als het reglement raad van toezicht wordt in over--

leg met de bestuurder vastgesteld door de raad van toezicht.
4. Het reglement auditcommissie wordt in opdracht van de algemene vergadering-

opgesteld door de bestuurder en - na goedkeuring van de raad van toezicht
vsstQGSFêia ooor QG 3iQemGnG vGFQsaGnnQ.

5. Overige reglementen worden vastgesteld door de bestuurder en ter goedkeuring
33n 06 r39Ci v3n tOGZicnc.

HOOFDSTUK XI. STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FUSIE EN JURIDISCHE SPLIT---

Artikel 24. Statutenwi'zi in . Juridische fusie en "uridische s litsin .

l. In de statuten van de Vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan

door een besluit van de algemene vergadering - na een daartoe strekkend voor-

stel van de bestuurder - waartoe een algemene vergadering is opgeroepen met -

de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De-
tekst van het daartoe strekkend voorstel is opgenomen bij de oproeping voor de

2. Ten minste acht dagen voor de algemene vergadering dient een afschrift van het
voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daar-
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toe geschikte plaats (waaronder mede te verstaan ten kantore en/of de website -
van de Vereniging) voor de leden ter inzage te liggen tot na afloop van de dag,-
waarop de algemene vergadering wordt gehouden.

3. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een --
meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, -

een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 lid 4.
4. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij een besluit tot -

5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële --
akte is opgemaakt. De bestuurder is bevoegd die notariële akte te doen verlij--

l. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit daartoe van de algemene
vergadering. Ontbinding van de Vereniging kan slechts plaatsvinden als een ---
daartoe strekkend voorstel is opgenomen bij de oproeping voor de algemene ---

2. Het besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen met een meerderheid--
van ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een algemene

vergadering waarin ten minste drie vierde van het totaal aantal stemgerechtigde
leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd is, een en ander met inachtneming --
van nst D6pa3iaë in aniKei y iia '4-.

3. Indien in een algemene vergadering, waarin een voorstel tot ontbinding aan de-
orde is, niet ten minste drie vierde van het totaal aantal stemgerechtigde leden
aanwezig dan wel vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe algemene verga- -
dering bijeengeroepen, te houden ten minste veertien dagen later, doch uiterlijk
binnen achtentwintig dagen na de eerste. In deze algemene vergadering kan --
een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig worden genomen met een meer-
derheid van ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen onge--

acht het aantal aanwezige dan wel vertegenwoordigde leden in de algemene--

4 De Vereniging blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uit- --
gaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. De vereffening---
eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten meer bekend zijn.

5. De bestuurder is de vereffenaar van het vermogen van de Vereniging. Op hem --

blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van --
bestuurders van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens--
voor zoveel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Vereniging wordt toegekend aan--

18



^'wi\

l̂
'^

^

l
J

^OEP^

vad
notarissen

een door de bestuurder te bepalen rechtspersoon in de zin van artikel 5b van de

Algemene wet inzake rijksbelastingen of aan een buitenlandse instelling die uit- -
sluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt.

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en de bescheiden van de Vereni-
ging gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn onder berusting van een--
door de algemene vergadering daartoe aangewezen (rechts)persoon.

Aan de bestuurder komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de -

wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. Voor zover hierbij sprake is-
van uitlegging en/of toepassing van bepalingen uit statuten en/of reglementen tracht
de bestuurder daarbij te achterhalen wat bij het opstellen en/of wijzigen van de be- -
treffende bepaling is beoogd en daarnaast welke uitleg naar redelijkheid en billijk- --
heid in de gegeven omstandigheden in de context van de statuten en reglementen--
van de Vereniging aan de betreffende bepaling moet worden gegeven.

Gemelde volmacht blijkt uit een onderhandse volmacht, die aan deze akte is ge-

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van---

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte, het geven van een toelichting
daarop en na de verklaring van de verschenen persoon van de inhoud van de akte te
hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte-
onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing
voorschrijft, door de verschenen persoon, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, ---

>, ui luci tcr^ci iu .

Volgt ondertekening.

^̂
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UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT,
door mr. Margot Johanna Dussel, notaris,
d.d. 25 oktober 2021
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