DOORLOPENDE TEKST:

van de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
Follow This, gevestigd te Amsterdam, met B.V. nummer 1438928, zoals geldend
na oprichting van 3 februari 2015 verleden voor mr R(obert) Buurke, notaris te
Amstelveen

----------------------- STATUTEN:
--------------------- NAAM EN ZETEL
----------------------- Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Follow This
en is gevestigd te Amsterdam aan het adres Hillegomstraat 15 H te 1058 LN
Amsterdam.
De vereniging is thans ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 62049933
-------------------------- DOEL
----------------------- Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel Shell te bewegen een duurzaam energiebedrijf te
worden; bewogen kan worden te verworden tot een bedrijf dat zich primair
richt op het leveren van energieproducten en -diensten die bijdragen aan
duurzame ontwikkeling. De vereniging beoogt niet voor haar leden
rendementen te behalen aangaande eventueel door de vereniging aangeschafte
aandelen Shell en beoogt tevens niet onder financieel toezicht te vallen
vanwege het feit dat zij geen rendementsstreven beoogt voor haar leden. De
vereniging zal derhalve niet overgaan tot aankoop of vervreemding van door
haar gehouden aandelen Shell, behoudens in het geval er mutaties zijn in het
aantal leden.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a het bevorderen dat Shell zich omvormt tot een bedrijf dat zich richt op
het leveren van energieproducten en -diensten die bijdragen aan een
duurzame ontwikkeling alsmede leden inzicht bij te brengen in
financiële aangelegenheden, in het bijzonder met betrekking tot
beleggingsvraagstukken;
b. het bestuderen van de beleggingsproblematiek en van de ontwikkelingen
op de beleggingsmarkt in periodiek te houden bijeenkomsten;
c. het beleggen van gelden in Shell zonder winstoogmerk, die door de leden
volgens de hierna vast te stellen regels worden bijeengebracht;
d. het bezoeken van aandeelhoudersvergaderingen van Shell alsmede het
woord voeren respectievelijk stemrecht uitoefenen alsmede het bezoeken
van ondernemingen en instellingen op het gebied van het
beleggingswezen;
d. het ondernemen van al zodanige activiteiten, welke voor het doel van de

vereniging bevorderlijk kunnen zijn.
Onder duurzame ontwikkeling verstaat de vereniging dat dit een bedrijf is dat
zich primair richt op ontwikkelingen die aansluiten op de behoeften van het
heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen
behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Wat betreft energie producten en
diensten die daar op zijn gebaseerd, zijn dit energieproducten/diensten
waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door
het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige
generaties niet worden benadeeld, niet zijnde energie uit fossiele bronnen.
Onder energie producten en diensten wordt tevens producten en/of diensten
aangaande energie efficiency verstaan, dat laatste uitgelegd in algemeenheid
als het besparen dan wel meer efficiënt omgaan met energie.
4. Onder Shell wordt verstaan in deze de Royal Dutch Shell plc, met inbegrip
van alle ondernemingen waarmee zij in een groep zoals bedoeld in het
bepaalde daaromtrent in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek is
verbonden. Als het over aandelen Shell gaat, betreft het hier die stukken van
Shell welke op de Amsterdamse aandelenbeurs (AEX) of rechtsopvolgers
worden verhandeld.
-------------------------- DUUR
----------------------- Artikel 3
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
----------------------- LIDMAATSCHAP
----------------------- Artikel 4
1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen en/of rechtspersonen.
De vereniging kent gewone leden, maximaal 98 ‘agenda-leden’ en
buitengewone leden. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten
vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden
worden daaronder de gewone zowel als de ‘agenda leden’ en buitengewone
leden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is
bedoeld.
2. Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en
door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Het aantal
gewone leden is onbeperkt. Gewone leden betalen naast een door het bestuur
vast te stellen jaarlijkse lidmaatschapsvergoeding ook een eenmalige bijdrage
ter grootte van een door het bestuur te bepalen bedrag. Voor dit eenmalige
bedrag is het bestuur gehouden te komen tot aanschaf aandelen Shell om
middels dit aandeel namens het gewone lid de doelstellingen van de
vereniging na te streven.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering
alsnog tot toelating besluiten.
3 Agenda leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door
het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Het aantal agenda
leden is beperkt tot maximaal acht en negentig (98). Agenda leden betalen
een door het bestuur vast te stellen jaarlijkse lidmaatschapsvergoeding en
hebben als kwalificatie dat zij voor eigen rekening en risico minimaal zes (6)
aandelen Shell aanschaffen en ook in eigendom houden gedurende het
lidmaatschap. Indien gewenst kan de vereniging de aanschaf van de aandelen
3.

Shell ten behoeve van een agendalid middels tussenkomst van een derde
partij faciliteren.
Het agendalid verleent middels haar lidmaatschap een onbeperkte volmacht
tot wederopzegging aan (het bestuur van) de vereniging om namens dit
agendalid agenderings- en stemrecht aangaande de aandelen Shell van dit lid
in de algemene aandeelhoudersvergadering van Shell uit te oefenen.
4 Buitengewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld
en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Het aantal
buitengewone leden is onbeperkt. Buitengewone leden betalen een door het
bestuur vast te stellen jaarlijkse lidmaatschapsvergoeding en hebben als
kwalificatie dat zij ten behoeve van zichzelf of ten behoeve van derden
middellijk dan wel onmiddellijk aandelen Shell in bezit/beheer hebben. Het
buitengewone lid verleent middels haar lidmaatschap een volmacht tot
wederopzegging aan (het bestuur van) de vereniging om namens dit
buitengewone lid (voor wat betreft het bepaalde in artikel 2 lid 1 van deze
Statuten) het agenderings- en stemrecht aangaande de door dit lid gehouden
aandelen Shell in de algemene aandeelhoudersvergadering van Shell uit te
oefenen. Middels deze volmacht is de vereniging in staat de doelstellingen
van de vereniging na te streven.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering
alsnog tot toelating besluiten.
----------------------- Artikel 5
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of
overgang.
----------------------- Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a door dat het lid zijn jaarlijkse lidmaatschapsvergoeding niet betaalt;
b. door de dood van het lid;
c. door opzegging door het lid;
d. door opzegging door de vereniging;
e. door ontzetting.
2. Opzegging van een lidmaatschap door het lid van de vereniging is aan de orde indien
dit lid niet overgaat tot betaling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.
De vereniging zal derhalve elke niet betaling door een lid van de jaarlijkse
lidmaatschapsbijdrage accepteren en aangaande deze niet tot invordering
overgaan. De vereniging zal alvorens tot beëindiging over wordt gegaan
het lid nog verzoeken te betalen binnen een redelijke termijn, waarbij bij
het uitblijven het lidmaatschap wordt beëindigd..
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging
mogelijk indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan geschieden:
a. wanneer een lid van de vereniging zijn verplichting tot betaling van de
jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage niet is nagekomen zoals staat
omschreven in artikel 6 lid 2 van deze statuten;
b. wanneer een lid van de vereniging in staat van faillissement wordt
verklaard, surséance van betaling aanvraagt of een akkoord buiten

failissement aanbiedt;
wanneer een lid van de vereniging onder curatele wordt gesteld;
wanneer conservatoir of executoriaal beslag op zaken bij een lid van de
vereniging wordt gelegd.
De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming
van een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan echter met
onmiddellijke werking plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap
door tot het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was
opgezegd.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
handelt, zoals onder meer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de
periodieke bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat, evenals in geval van opzegging
door de vereniging, het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met
opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een
maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene
vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met
dien verstande dat het geschorste lid het recht heeft zich in de vergadering
van de vereniging, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te
verantwoorden.
De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe
strekkend besluit, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde
van het aantal uitgebrachte stemmen.
5 Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt,
schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6)
maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene
vergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande "beroep" is van
overeenkomstige toepassing.
------------------------ BESTUUR
----------------------- Artikel 7
1. Het bestuur bestaat uit tenminste twee en ten hoogste zeven natuurlijke
personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aanwijzen. De functies van secretaris en penningmeester
kunnen in een persoon zijn verenigd.
2 De bestuursleden worden in een bijeenkomst benoemd uit de leden van de
vereniging.
In een bijeenkomst wordt tevens het aantal bestuursleden vastgesteld.
3 Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag
besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de
c.
d.

uitgebrachte stemmen.
Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet
binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de
schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de
algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een
raadsman doen bijstaan.
5 Bestuursleden worden benoemd voor een periode van een kalenderjaar. Zij zijn
terstond herkiesbaar.
6 In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig
bestuur blijft bestuursbevoegd.
----------------------- Artikel 8
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot
wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel
dagelijks bestuur.
2 Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of
bezwaring van registergoederen en tot 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 ander verbindt
3 Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven.
Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze
rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.
4 Bij de uitvoering van zijn taak zal het bestuur in het bijzonder zijn aandacht
wijden aan:
a. het voorbereiden van alle zaken welke verbonden zijn met het uitoefenen
van het agenderingsrecht en stemrecht aangaande aandelen Shell namens
de vereniging en haar leden conform het bepaalde in de doelstellingen
4

b
c

d

het voorbereiden van de te houden verenigings-bijeenkomsten en het vaststellen van de
agenda daarvoor;
het vaststellen van de onderwerpen, gelegen op het werkterrein van de vereniging, die in
studie zullen worden genomen;

het desgewenst uitnodigen van een persoon die de vereniging kan
begeleiden en van personen, die over in studie genomen onderwerpen
voorlichting kunnen geven;
e het organiseren van excursies, verband houdende met de doelstelling van de
vereniging.
----------------------- Artikel 9
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter
tezamen met de secretaris of de penningmeester.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan
anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.
----------------- DE ALGEMENE VERGADERING
----------------------- Artikel 10
1. De algemene vergaderingen, in deze statuten ook genoemd: "bijeenkomsten",

2.

3.

4.

5.

worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.
Bijeenkomsten worden tenminste eenmaal per kalenderjaar gehouden, bij
voorkeur voorafgaande aan een algemene aandeelhoudersvergadering
Shell, en voorts telkens indien het bestuur zulks wenselijk oordeelt.
Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is
tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige
algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een
algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na
indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering
overgaan op de wijze als in lid 4 vermeld of bij advertentie in tenminste één
ter plaatse waar de vereniging statutair is gevestigd veel gelezen dagblad. De
verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding
der vergadering en het opstellen der notulen.
De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijk
mededeling aan de stemgerechtigden aan de adressen van die
stemgerechtigden volgens het register waarin de namen en de adressen van
alle leden zijn opgenomen, op een termijn van tenminste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering
plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten
nemen, mits tenminste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering
aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal
stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen
van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet.
Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan
de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin
rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als
gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één/tiende gedeelte der
stemmen zich daartegen verzet.
Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op
besluitvorming door de algemene vergaderingen inzake onderwerpen die niet
op de agenda werden vermeld.
Onder schriftelijk kennisgeving vallen ook berichten van de vereniging verstuurd aan het
emailadres van een lid en als een adres van een lid wordt ook gezien het emailadres van dit
lid.

----------------------- Artikel 11
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn,
alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering
zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot
schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn voormelde leden. Ieder van
hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere
stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn
stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als
gevolmachtigde optreden.

3.

Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering
stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de
algemene vergadering.
4. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met
gesloten en ongetekende briefjes.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het
voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan
beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door
niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de
twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na
tussenstemming.
----------------------- Artikel 12
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens
afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid.
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar
leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent
de uitslag van een stemming, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter
de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden
door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene
vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de
secretaris van die vergadering ondertekend.
---------------------- GELDMIDDELEN
----------------------- Artikel 13
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. de éénmalige bijdrage van de leden;
b. de periodieke bijdrage van de leden;
c. de (eventuele) opbrengsten uit beleggingen Shell .
d. eventuele andere inkomsten.
2. Ieder gewoon lid is periodiek een bedrag verschuldigd.
3. De hoogte van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van de leden en de periodiciteit worden
vastgesteld in een vergadering van de leden, krachtens een besluit te nemen met algemene
stemmen. Indien geen besluit wordt genomen in de ledenvergadering, geldt de bijdrage
van het eerdere verenigingsjaar, eventueel geïndexeerd voor inflatie. De eenmalige
bijdrage is wisselend en wordt door het bestuur bepaald .

4.

Een besluit tot verhoging van de bijdrage kan slechts worden genomen met
algemene stemmen, in een bijeenkomst, op de agenda waarvan een
bestuursvoorstel daaromtrent is opgenomen, welke agenda tenminste twee
weken vóór de bijeenkomst aan de leden moet zijn toegezonden.
5. De periodieke bijdrage dient door de leden te worden gestort op een ten name
van de vereniging staande rekening.
6. Op de wijze, zoals in lid 3 en 4 van dit artikel is bepaald, kan een
afzonderlijke bijdrage van de leden worden vastgesteld tot dekking van de
onkosten van de vereniging. De inkomsten en uitgaven van deze onkostenkas
zullen in contanten worden aangehouden of op een afzonderlijke bank- of
girorekening worden geboekt.
7. Op de wijze zoals voorzien in het hierna bepaalde omtrent statutenwijziging
kan - indien daaraan behoefte zou bestaan - worden besloten dat de
bijdrageregeling van de leden wordt gegoten in de vorm van een participatiesysteem. Bij hetzelfde besluit zal alsdan een reglement voor dit systeem
worden opgesteld waarbij, voor zover nodig, van de bepalingen van deze
statuten kan worden afgeweken.
-------------- VERSLAG FINANCIëLE SITUATIE
---------------------- Artikel 14
De penningmeester zal bij elke bijeenkomst verslag uitbrengen over de financiële
situatie van de vereniging. Daarbij zullen worden vermeld:
a. de waarde van de beleggingen Shell;
b andere beleggingen gedaan sinds zijn laatste verslag;
----------------------- Artikel 15
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
In een bijeenkomst van de vereniging binnen zes maanden na afloop van het
voorgaande verenigingsjaar brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de
gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de
balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan
de vergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van
redenen melding gemaakt.
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan
de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een
accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan
benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste
twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
3. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste één maand voor de
dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze
zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie.
De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene
vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek
alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas
en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging
te geven.

5.

Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door
een deskundige doen bijstaan.
6. In het jaarverslag wordt onder meer vermeld:
a. wat de waarde was van de beleggingen per de een en dertigste december
van het voorgaande jaar, alsmede het saldo van de liquide middelen per
die datum. Het eerste jaar loopt tot en met eenendertig december
tweeduizend vijftien (31-12-2015);
b. welke uittredingsvergoedingen zijn betaald;
c. al hetgeen voor de leden van de vereniging persoonlijk van belang kan
zijn.
7. De vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten door de
bijeenkomst van de vereniging strekt tot décharge van de penningmeester en
het bestuur voor het in het voorgaande boekjaar dor hen gevoerde beheer.
------------------ BIJDRAGE BIJ TOETREDING
----------------------Artikel 16
1. Bij toetreding van nieuwe gewone leden zullen deze, behalve hun periodieke
bijdrage, ook betalen eenmalig bedrag aan inleggeld.
2. Het bedrag bedoeld in het voorgaande lid wordt door het bestuur bepaald.
----------------- UITKERING BIJ UITTREDING
----------------------- Artikel 17
1. In alle gevallen dat het lidmaatschap van een gewoon lid komt te vervallen ongeacht de reden - zal de vereniging trachtten het lid de dan geldende
waarde van de aandelen Shell die virtueel verbonden waren met de
eenmalige bijdrage van dit lid te doen laten toekomen
("uittreedvergoeding"). Nimmer zal de door de vereniging verschuldigde
uittreedvergoeding er echter toe mogen leiden dat de continuïteit van de
vereniging in gevaar komt (zulks te besluiten door het bestuur) en de
uittreedvergoeding zal voorts nimmer meer kunnen bedragen dan de
eenmalige bijdrage van het lid. Indien er een beperkt bedrag ter beschikking
staat aangaande de uittreedvergoeding zal de verdeling over de uittredende
leden pro-rata parte geschieden.
2. Na afloop van elk kalenderjaar zal de vereniging het aantal uitgetreden leden
vaststellen voor dat kalenderjaar, overgaan tot vervreemding van de met die
uittredende leden impliciet verbonden aandelen Shell (indien zulks mogelijk
is gegeven de continuïteit van de vereniging) en zodoende komen tot een
voor de uittreedvergoeding beschikbare bedrag. Deze vaststelling dient
uiterlijk 1 maand na ommekomst van het kalenderjaar te geschieden.
3.

Op basis van deze gegevens zal de vereniging tot de eventuele uittredingsvergoeding per
uitgetreden lid besluiten en zal de vereniging, onder verstrekking van uitleg aangaande de
hoogte van de vergoeding (indien aanwezig), de vergoeding overmaken aan het uittredende
lid. Van het voorgaande dient het bestuur in de eerstvolgende ledenvergadering verslag te
doen.

-------------------- STATUTENWIJZIGING
----------------------- Artikel 18
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de
algemene vergadering, waartoe tenminste twee weken voor de datum van die
algemene vergadering schriftelijk is opgeroepen met de mededeling dat aldaar

wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen
voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de
vergadering werd gehouden.
Een voorstel tot wijziging van de statuten kan alléén uitgaan van het bestuur
of van een aantal leden, tezamen vormende tenminste één/derde van het totale
aantal leden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering, waarin ten
minste drie/vierde van de leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd
is, slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste drie/vierde
van het aantal uitgebrachte stemmen.
Indien niet een aantal van drie/vierde van de leden aanwezig is of
rechtsgeldig is vertegenwoordigd, zal binnen vijf weken, doch niet eerder dan
na één week, een tweede bijeenkomst worden gehouden waarin ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden een rechtsgeldig besluit met de
in dit lid genoemde gekwalificeerde meerderheid van stemmen kan worden
genomen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte
is opgemaakt.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen
verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in
de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals
deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer
van Koophandel en Fabrieken gehouden handelsregister.
------------------ ONTBINDING EN VEREFFENING
----------------------- Artikel 19
1. Het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige
toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de
vereniging.
2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de
bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in
overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Bij de vereffening worden alle fondsen en andere beleggingen te gelde
gemaakt.
5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de
bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar
2.

naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
Zodra alle fondsen te gelde zijn gemaakt, zendt de penningmeester aan de
leden van de vereniging een verslag toe als bedoeld in artikel 15 lid 6 van
deze statuten, met dien verstande, dat bij letter a wordt opgegeven het totaal
bedrag aan middelen, dat voor uitkering beschikbaar is.
7. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan
wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De
vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel
18 vermelde register.
8. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden
bewaard gedurende twintig jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is
degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
9. De laatstelijk benoemde kascommissie zal het in het vorig lid bedoelde
verslag van de penningmeester aan de hand van de boekingsbescheiden
controleren.
10. In een slotbijeenkomst wordt:
a. door het bestuur verslag uitbebracht van de liquidatie;
b. door de kascommissie verslag uitgebracht over haar controlewerkzaamheden;
c. het verslag van de penningmeester, bedoeld in lid 9 van dit artikel, aan de
orde gesteld en een besluit genomen tot uitkering van het aandeel van
ieder van de leden van de vereniging;
d. na goedkeuring van de verslagen van het bestuur en penningmeester
décharge verleend voor het gevoerde beheer.
---------------------- REGLEMENTEN
----------------------- Artikel 20
1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en
wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten
niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of
met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het
bepaalde in artikel 21 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.
6.

Gewaarmerkt voor doorlopende tekst door mij, mr. Robert Buurke, notaris te
Amstelveen, 9 maart 2015.

