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____________________________ STATUTEN ____________________________________________________________

DEFINITIES ____________________________________________________________________________________________________________
In deze statuten wordt verstaan onder: _____________________________________________________________________________
1.

AFC Ajax N.V.: de te Amsterdam gevestigde naamloze vennootschap AFC Ajax N.V., dan
wel haar rechtsopvolger; ______________________________________________________________________________________

2.

Jaarstukken: de stukken die overeenkomstig artikel 12 lid 3 aan de algemene vergadering
worden overleg._________________________________________________________________________________________________

3.

Kascommissie: de commissie die overeenkomstig artikel 12 lid 5 is ingesteld. ___________________

4.

Schriftelijk: elk via gangbare communicatiemiddelen, hieronder mede begrepen doch niet
beperkt tot telefax of e-mail, overgebracht en op schrift ontvangen bericht. _______________________

NAAM, ZETEL EN DUUR__________________________________________________________________________________________
Artikel 1 __________________________________________________________________________________________________________________
1.

De vereniging draagt de naam: Aandeelhoudersbelangen Vereniging Ajax. ____________________

2.

De vereniging heeft haar statutaire zetel in de gemeente Amsterdam. ____________________________

3.

De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. ______________________________________________________

DOEL

___________________________________________________________________________________________________________________

Artikel 2 __________________________________________________________________________________________________________________
1.

De vereniging heeft ten doel: het behartigen van de belangen van de aandeelhouders van
AFC Ajax N.V. alsmede in bredere zin het behartigen van de belangen van supporters en
fans van de Amsterdamsche Football Club “Ajax” en voorts al hetgeen met één of ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zin des woords. _______________________________________________________________________________________________

2.

De vereniging is geen financiële onderneming als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het
financieel toezicht of een daarvoor in de plaats tredende wettelijke regeling. ___________________

Artikel 3 __________________________________________________________________________________________________________________
De vereniging tracht het doel onder meer te bereiken door: ___________________________________________________
a.

het verkrijgen van aandelen in het kapitaal van AFC Ajax N.V., al dan niet tegen
toekenning van niet vrij verhandelbare certificaten van aandelen aan leden van de
vereniging. Van het doel is uitgesloten het vervreemden of bezwaren van de door de
vereniging in administratie genomen aandelen. Onder vervreemding wordt voor de
toepassing in dit lid niet verstaan overdracht aan certificaathouders ingeval van
decertificering, of in verband met een fusie of splitsing, dan wel anderszins als voorzien in
de administratievoorwaarden dan wel het huishoudelijk reglement; ______________________________

b.

het verkrijgen van stemvolmachten van aandeelhouders van AFC Ajax N.V., die tevens lid
van de vereniging zijn; ______________________________________________________________________________________
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c.

de rechten uit te oefenen op de door de vereniging gehouden aandelen of certificaten van
aandelen, door namens leden de rechten uit te oefenen op door die leden gehouden
aandelen of certificaten van aandelen – waaronder het uitoefenen van vergader- en
stemrechten – mits de vereniging daartoe door het betrokken lid schriftelijk gemachtigd is,
door het geven van voorlichting aan leden en door het voeren van juridische procedures,
onder meer door het instellen van (een) rechtsvordering(en) als bedoeld in artikel 305a lid
1 Boek 3 Burgerlijk Wetboek of een daarvoor in de plaats tredende wettelijke regeling; _____

d.

het onderhouden van contacten met AFC Ajax N.V. gerelateerde instanties en
ondernemingen; ______________________________________________________________________________________________

e.

het (doen) uitgeven en (doen) verspreiden van (elektronische) publicaties ten dienste van
de leden van de vereniging; ________________________________________________________________________________

f.

alsmede door alle andere wettige middelen die aan het doel van de vereniging bevorderlijk
kunnen zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord. _________________________________________

GELDMIDDELEN ____________________________________________________________________________________________________
Artikel 4 __________________________________________________________________________________________________________________
De inkomsten van de vereniging bestaan uit: _____________________________________________________________________
a.

contributie van de leden, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. De
leden kunnen daartoe worden ingedeeld in categorieën, die een verschillende contributie
betalen. _________________________________________________________________________________________________________

b.

entreegelden, __________________________________________________________________________________________________

c.

subsidies, donaties en bijdragen, al of niet van de overheid, ________________________________________

d.

schenkingen, erfstellingen en legaten, ___________________________________________________________________

e.

vergoedingen wegens bewezen diensten en gekweekte renten van fondsen, ____________________

f.

alle andere verkrijgingen en baten. _______________________________________________________________________

Van de financiële activiteiten van de vereniging wordt regelmatig notitie gemaakt door de
penningmeester. _________________________________________________________________________________________________________
LIDMAATSCHAP EN KWALITEITSEIS_______________________________________________________________________
Artikel 5 __________________________________________________________________________________________________________________
1.

2.

De vereniging kent: __________________________________________________________________________________________
a.

leden; _________________________________________________________________________________________________

b.

donateurs. ___________________________________________________________________________________________

Leden zijn zij, die als lid zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in deze statuten.______
Leden kunnen slechts zijn natuurlijke- en rechtspersonen die houder zijn van een of meer
aandelen of door de vereniging uitgegeven certificaten van aandelen in het kapitaal van
AFC Ajax N.V. _______________________________________________________________________________________________
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3.

Donateurs zijn zij, die zich hebben verbonden tot het storten van een periodieke door de
algemene ledenvergadering vast te stellen minimumbijdrage in de kas van de vereniging en
als donateurs zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in deze statuten. ____________________

4.

Leden en donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of
krachtens deze statuten toegekend respectievelijk opgelegd zijn. __________________________________

AANVANG LIDMAATSCHAP EN TOELATING ___________________________________________________________
Artikel 6 __________________________________________________________________________________________________________________
1.

Het bestuur beslist over de toelating van leden. Bij niet-toelating van leden door het
bestuur, kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. ______________________
Eén en ander zal verder bij huishoudelijk reglement uitgewerkt worden. ________________________

2.

Donateur kan men worden door aanmelding bij het bestuur dat over toelating beslist. ________

3.

Het bestuur houdt een register bij waarin de gegevens omtrent de leden, ereleden en
donateurs zijn opgenomen. _________________________________________________________________________________

EINDE LIDMAATSCHAP __________________________________________________________________________________________
Artikel 7 __________________________________________________________________________________________________________________
1.

2.

Het lidmaatschap eindigt door: ____________________________________________________________________________
a.

overlijden van het lid-natuurlijk persoon;_____________________________________________________

b

ontbinding van een lid-rechtspersoon;_________________________________________________________

c.

opzegging door het lid; ___________________________________________________________________________

d.

opzegging namens de vereniging; ______________________________________________________________

e.

ontzetting; ___________________________________________________________________________________________

f.

het verliezen van de kwaliteit als bedoeld in artikel 5 lid 2._______________________________

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen het
einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier
weken. De opzegging geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, gericht aan de
secretaris van de vereniging. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk
te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap
door tot het einde van de eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of
van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. ____
Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging door een lid is voorts
mogelijk: _______________________________________________________________________________________________________
a.

binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of
hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is geworden of is
meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel
niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke
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aard van de leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten; ______________________
b.

binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere
rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld. _____________________________________________

3.

Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan schriftelijk geschieden tegen
het einde van het verenigingsjaar door het bestuur en onder opgave van redenen, met
inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier weken, wanneer het lid, na daartoe
bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, niet binnen zes maanden ten volle aan zijn
geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan alsmede wanneer het lid heeft
opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten aan het
lidmaatschap gesteld mochten worden. __________________________________________________________________
De opzegging namens de vereniging kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap
tot gevolg hebben wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren. _________________________________________________________________________

4.

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt. _______________________________________________________________________________
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk
van het besluit onder opgaaf van reden(en) in kennis stelt. Het betrokken lid is bevoegd
binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene
ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst. ______________________________________________________________________________________________________

5.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of
oorzaak, eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid
verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. ________________________________________________________

BESTUUR _______________________________________________________________________________________________________________
Artikel 8 __________________________________________________________________________________________________________________
1.

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal meerderjarige natuurlijke personen, die door de __
algemene ledenvergadering worden benoemd uit de leden. De algemene ledenvergadering
kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd. _______________________

2.

De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar; het bestuur - met ____
uitzondering van het eerste bestuur waarvan de leden in functie worden benoemd - kiest uit
zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van
penningmeester en secretaris kunnen in één persoon verenigd zijn. Indien het bestuur uit
slechts één bestuurslid bestaat, zijn de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris
in het bestuurslid verenigd._________________________________________________________________________________
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Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. __________________________________________________________
3.

Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of
geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verlopen van die termijn. ____________________________________________________
Een besluit tot ontslag of schorsing van een bestuurslid wordt genomen in een algemene
ledenvergadering met een ten minste drie/vierde meerderheid van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen. ______________________________________________________________________________________

4.

Aan bestuursleden wordt geen bezoldiging toegekend, onverminderd hun recht op
vergoeding van de in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten. _______________________

5.

Indien in het bestuur om welke reden ook, één of meer vacatures ontstaan, zullen de
overblijvende bestuursleden (of het enig overblijvende bestuurslid) niettemin een wettig
bestuur vormen, behoudens het bepaalde in artikel 11 lid 2. ________________________________________

6.

De algemene ledenvergadering beslist vervolgens op welke wijze in de vacature(s) moet
worden voorzien. _____________________________________________________________________________________________

7.

Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar en zijn bij enkelvoudige
kandidaatstelling van rechtswege benoemd. ____________________________________________________________

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN __________________________________________
Artikel 9 __________________________________________________________________________________________________________________
1.

Vergaderingen zullen worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien
twee (2) ander(e) bestuurslid/leden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te
behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt(en). _________________________________________

2.

Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere bepalingen omtrent de oproeping tot en de orde
van vergaderingen alsmede het bijwonen van vergaderingen door anderen dan
bestuursleden worden gesteld. _____________________________________________________________________________

3.

Indien in een vergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde
komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten of het
huishoudelijk reglement gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van
vergaderingen niet in acht genomen. _____________________________________________________________________

4.

Elke vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij diens afwezigheid
wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.____________________________________________________________

5.

Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gehouden door de secretaris of
door één van de andere, door de voorzitter daartoe aangewezen, aanwezige personen. _______
De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen die in de betreffende vergadering
als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. ________________________________________________________
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6.

Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid
van de in functie zijnde bestuurleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is._____
Een

bestuurslid

kan

zich

ter

vergadering

door

een

medebestuurslid

laten

vertegenwoordigen door middel van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der
vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan op een vergadering slechts voor één
medebestuurslid als schriftelijk gevolmachtigde optreden. __________________________________________
7.

Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich
schriftelijk, - daaronder begrepen telegrafisch, per telex, of per telefax - vóór het
betreffende voorstel hebben uitgesproken. Van een aldus genomen besluit wordt onder
bijvoeging van de ingekomen reacties door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na
mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. ___________________________

8.

Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. __________________________________
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. __

9.

Indien de stemmen staken, is het voorstel verworpen.________________________________________________

10.

Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter van de vergadering een
schriftelijke stemming verlangt. ___________________________________________________________________________

11.

In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de voorzitter
van de vergadering. __________________________________________________________________________________________

BESTUURSTAAK ____________________________________________________________________________________________________
Artikel 10_________________________________________________________________________________________________________________
1.

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
vereniging. _____________________________________________________________________________________________________

2.

Het bestuur kan ter vervulling van speciale opdrachten commissies instellen. __________________
Het bestuur kan aan een commissie bepaalde bevoegdheden delegeren in verband met deze
opdrachten. ____________________________________________________________________________________________________

3.

Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging registergoederen
verkrijgt, vervreemdt of bezwaart, het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. _______________________________

VERTEGENWOORDIGING _______________________________________________________________________________________
Artikel 11_________________________________________________________________________________________________________________
1.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt
mede toe aan twee (2) gezamenlijk handelende bestuursleden._____________________________________
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2.

Het bepaalde omtrent de bevoegdheid tot het al dan niet besluiten tot de in lid 3 van artikel
10 gemelde overeenkomsten geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van
de vereniging ter zake van die overeenkomsten._______________________________________________________

3.

Een bestuurslid kan schriftelijk volmacht verlenen aan één of meer medebestuursleden om
de vereniging binnen de grenzen van die volmacht (mede) te vertegenwoordigen. ____________

ALGEMENE LEDENVERGADERING _________________________________________________________________________
Artikel 12_________________________________________________________________________________________________________________
1.

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of statuten aan het bestuur zijn opgedragen. ____________________________________________

2.

Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden (de jaarvergadering)
binnen vijf maanden na afloop van het verenigingsjaar. _____________________________________________

3.

Op deze jaarvergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af over het in het
afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en
lasten over het geëindigde boekjaar met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering
over (de “jaarstukken”). De jaarstukken worden ondertekend door de bestuurders.
Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van
redenen melding gemaakt. _________________________________________________________________________________

4.

De jaarstukken dienen te worden goedgekeurd door de jaarvergadering. ________________________

5.

Indien omtrent de getrouwheid van de jaarstukken geen verklaring van een accountant als
bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek wordt overlegd, dan benoemt de
algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van
het bestuur mogen uitmaken (de “kascommissie”). De kascommissie onderzoekt de
jaarstukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

6.

______

Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en
de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging
beschikbaar te stellen. _______________________________________________________________________________________

7.

Algemene ledenvergaderingen zullen verder worden belegd, zo dikwijls het bestuur zulks
nodig oordeelt, alsook indien ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden
daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten tot het
bestuur het verzoek richt. ___________________________________________________________________________________

8.

In het laatste geval dient het bestuur de algemene ledenvergadering binnen vier weken na
indiening van het verzoek te doen plaatsvinden, bij gebreke waarvan verzoekers het recht
hebben zelf tot het beleggen van de verzochte vergadering over te gaan, één en ander met
inachtneming van het bepaalde in lid 9 van dit artikel. _______________________________________________
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9.

Bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt ter keuze van en door het
bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, a) door een langs
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht toegezonden aan het
adres van de leden die hiermee instemmen, dan wel, b) via de website van de vereniging,
mits de leden hiermee hebben ingestemd, dan wel, c) door een aan de adressen van de
leden, volgens het ledenregister, te zenden oproepingsbrief. Ongeacht de wijze van
oproeping, bevat de oproep in ieder geval de plaats en het tijdstip van de algemene
ledenvergadering alsmede de op de vergadering te behandelen agendapunten. _________________

10.

Zolang op een algemene ledenvergadering alle in functie zijnde leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde
komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten
gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht
genomen._______________________________________________________________________________________________________

11.

De algemene leden-vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij
diens afwezigheid wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. ____________________________________

12.

Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door de secretaris of een
door deze aan te wijzen persoon, notulen opgemaakt, welke zullen worden vastgesteld op
de wijze als nader bij huishoudelijk reglement te bepalen. __________________________________________

13.

Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels omtrent algemene ledenvergaderingen
worden

gesteld,

daaronder

communicatiemiddelen.

mede

begrepen

het

gebruik

van

elektronische

____________________________________________________________________________________

TOEGANG TOT EN STEMRECHT IN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING ________________
Artikel 13_________________________________________________________________________________________________________________
1.

Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging, het
bestuurslid dat geen lid van de vereniging is en alle donateurs. ____________________________________
Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden met dien verstande dat
een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt
behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren. __________________

2.

Ieder lid van de vereniging heeft één stem in de algemene ledenvergadering. __________________

3.

Een lid

kan

zijn

stemrecht

uitoefenen door

middel

van een

elektronisch

communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel
kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter
vergadering en het stemrecht kan uitoefenen, indien zulks bij de oproeping is bepaald. Bij
de oproeping kan tevens worden bepaald dat voorafgaand aan de algemene vergadering,
doch niet eerder dan dertig dagen voor die van de vergadering, via een elektronisch
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communicatiemiddel stemmen kunnen worden uitgebracht, welke stemmen gelijkgesteld
worden met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. _____________________
4.

Een lid kan zijn stem door een schriftelijke daartoe gemachtigd ander lid doen uitbrengen. _

5.

Over toelating van niet-leden tot de algemene ledenvergadering beslist het bestuur. __________

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING _______________________________
Artikel 14_________________________________________________________________________________________________________________
1.

Alle besluiten op een algemene ledenvergadering worden genomen met gewone
meerderheid van stemmen voor zover deze statuten of de wet niet anders bepalen. ___________

2.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, stemmingen over personen moeten
schriftelijk gehouden worden. _____________________________________________________________________________

3.

Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. ___________________________
Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is
het verworpen. ________________________________________________________________________________________________
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van
beiden is gekozen.____________________________________________________________________________________________

4.

In alle geschillen omtrent de uitslag van een stemming of omtrent de inhoud van een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel, niet bij deze statuten voorzien, beslist de voorzitter van de
vergadering. ___________________________________________________________________________________________________

VERENIGINGSJAAR ________________________________________________________________________________________________
Artikel 15_________________________________________________________________________________________________________________
Het verenigingsjaar loopt van één september van enig jaar tot en met eenendertig augustus van het
volgend jaar. _____________________________________________________________________________________________________________
HUISHOUDELIJK REGLEMENT ________________________________________________________________________________
Artikel 16_________________________________________________________________________________________________________________
1.

Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen. ___________________________________________
In dit huishoudelijk reglement wordt geregeld al wat op grond van deze statuten regeling
behoeft of op andere gronden regeling zal blijken te behoeven, alsmede met betrekking tot
de uitgifte van certificaten, het uitoefenen van het stemrecht en andere aan de
gecertificeerde aandelen verbonden rechten, het innen van de op de gecertificeerde
aandelen verschijnende dividenden en andere uitkeringen en het uitkeren van die voordelen
aan de certificaathouders, alsmede het verrichten van al hetgeen daarmede verband houdt. _

2.

Het bestuur is tevens bevoegd het huishoudelijk reglement te wijzigen of op te heffen. Een
dergelijk besluit van het bestuur is onderhevig aan de voorafgaande goedkeuring van de
algemene ledenvergadering, die met een gewone meerderheid van stemmen tot
goedkeuring kan besluiten ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of
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vertegenwoordigde leden. __________________________________________________________________________________
3.

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of deze statuten. _______________

STATUTENWIJZIGING _____________________________________________________________________________________________
Artikel 17_________________________________________________________________________________________________________________
1.

In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Bijeenroeping van deze
vergadering geschiedt op de wijze als vermeld in artikel 12 van deze statuten. _________________

2.

Een besluit tot wijziging van de statuten van de vereniging kan slechts worden genomen op
voorstel van het bestuur. Wijziging van de statuten van de vereniging geschiedt bij een met
ten minste twee/derde meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen genomen
besluit van de algemene ledenvergadering in een speciaal daartoe belegde vergadering,
waarin ten minste vier/vijfde van het totaal aantal leden van de vereniging aanwezig of
vertegenwoordigd is. Indien in deze vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig of
vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe vergadering belegd, binnen een maand doch niet
eerder dan acht dagen na de eerste vergadering waarin tot wijziging van de statuten van de
vereniging kan worden besloten met twee/derde meerderheid van het aantal geldig
uitgebrachte

stemmen,

ongeacht

het

aantal

ter

vergadering

aanwezige

of

vertegenwoordigde leden. __________________________________________________________________________________
3.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. ___________________
De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het openbaar verenigingenregister,
gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de
vereniging gezeteld is._______________________________________________________________________________________

ONTBINDING EN VEREFFENING ______________________________________________________________________________
Artikel 18_________________________________________________________________________________________________________________
1.

Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen op voorstel van
het bestuur. De vereniging kan worden ontbonden indien het voorstel daartoe met
twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen is aangenomen in een bijzonder daartoe
belegde algemene ledenvergadering, waarop ten minste vier/vijfde van het aantal
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in deze vergadering niet
het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe vergadering
belegd, binnen een maand doch niet eerder dan acht dagen na de eerste vergadering waarin
tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten met twee/derde meerderheid van het
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aantal geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde leden. __________________________________________________________________________________
Op de oproeping tot de algemene ledenvergadering respectievelijk het in die vergadering te
nemen besluit is het bepaalde in artikel 17 leden 1 en 2 van toepassing. _________________________
2.

De vereniging blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van het
vermogen nodig is.___________________________________________________________________________________________

3.

De vereffening geschiedt door het bestuur. _____________________________________________________________

4.

Op de vereffenaars zijn de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing, het ontslag van
en het toezicht op bestuurders van toepassing. _________________________________________________________
De vereffenaars hebben dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als een
bestuurder voor zover deze verenigbaar zijn met de taak als vereffenaar. ________________________

5.

De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de vereniging inschrijving
geschiedt in het register bedoeld in artikel 17 lid 3 onder opgave van de gegevens van de
vereffenaars.___________________________________________________________________________________________________

6.

De vereffenaars dragen hetgeen na de voldoening der schuldeisers van het vermogen van
de ontbonden vereniging is overgebleven over aan degene(n) die daartoe door de algemene
ledenvergadering zijn gerechtigd, of anders aan de leden. ___________________________________________

7.

De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan de vereniging of aan de
vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgave aan
het register als bedoeld in artikel 17 lid 3._______________________________________________________________

8.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
vereniging gedurende tien jaren berusten onder de jongste vereffenaar. __________________________

SLOTBEPALING ______________________________________________________________________________________________________
Artikel 19_________________________________________________________________________________________________________________
In alle gevallen waarin deze statuten, het huishoudelijk reglement of de wet niet voorzien, beslist
het bestuur.

______________________________________________________________________________________________________________

