Referentienummer

: 20201141.01\SAJ\ MN\1

STATUTENWIJZIGING FOLLOW THIS

Heden, @ juni tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. Sjoerd Auke Jens Algera, notaris
te Amsterdam:
@@@, te dezen handelend als @ ter uitvoering van het na te noemen besluit van de
algemene ledenvergadering van de statutair te Amsterdam (feitelijk adres: 1058 LN
Amsterdam, Hillegomstraat 15-H) gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Follow This, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
62049933;
Follow This, voornoemd, hierna te noemen: de ‘vereniging .
De comparante, handelend als gemeld, gaf vooraf te kennen:
I.

INLEIDING

-

de statuten van de vereniging zijn vastgesteld bij akte van oprichting op drie februari
tweeduizend vijftien verleden voor mr. R. Buurke, destijds notaris te Amstelveen;

-

de algemene ledenvergadering heeft blijkens de notulen van de op @ gehouden
algemene ledenvergadering besloten de statuten van de vereniging algeheel te wijzigen
en opnieuw vast te stellen;

-

een exemplaar van genoemde notulen van de algemene ledenvergadering waarbij werd
besloten tot de statutenwijziging, wordt aan deze akte gehecht (Bijlage).

II.

STATUTENWIJZIGING

De comparante, handelend als voormeld, verklaarde ter uitvoering van het voormelde besluit
hierbij de statuten van de vereniging zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden
als volgt:
Naam en zetel.
Artikel 1.
1.

De vereniging draagt de naam: Follow This.

2.

De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
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3.

De vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 62049933.

Doel.
Artikel 2.
1.

De vereniging heeft ten doel de wereldwijde klimaatverandering en de opwarming van de
aarde te stoppen door olie- een gasbedrijven te bewegen hun bedrijfsvoering aan te
passen aan het Verenigde Naties-klimaatakkoord van Parijs (Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) 'Verenigde Naties Klimaatpanel'). De vereniging heeft expliciet niet
ten doel voor haar leden rendementen te behalen op door de vereniging aangeschafte
aandelen in olie- en gasbedrijven.

2.

Zij tracht dit doel te bereiken door:
a.

het bevorderen dat olie- en gasbedrijven zich omvormen tot bedrijven die zich
richten op het leveren van energieproducten en -diensten die bijdragen aan een
duurzame ontwikkeling.

b.

als vertegenwoordiger van aandeelhouders het bezoeken van
aandeelhoudersvergaderingen van olie- en gasbedrijven alsmede het woord voeren
respectievelijk stemrecht uitoefenen.

c.

als vertegenwoordiger van aandeelhouders op de aandeelhoudersvergaderingen van
olie- en gasbedrijven resoluties in te dienen waarin deze olie-en gasbedrijven worden
gemaand om een duurzaam beleid te gaan voeren.

d.

het bestuderen van het klimaatbeleid en klimaatambities van olie-en gasbedrijven en
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering en haar
leden overeenkomstig te informeren.

e.

het zonder winstoogmerk beleggen van gelden, door de leden volgens de hierna vast
te stellen regels bijeengebracht, in olie- een gasbedrijven.

f.

het bezoeken van ondernemingen en (beleggings) instellingen, met als doel de missie
van de vereniging te doen ondersteunen.

e.

het ondernemen van al zodanige activiteiten, welke voor het doel van de vereniging
bevorderlijk kunnen zijn.

3.

Onder duurzame ontwikkelingen verstaat de vereniging ontwikkelingen die aansluiten op
de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun
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eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Wat betreft energieproducten en
diensten die daarop zijn gebaseerd, zijn dit energieproducten en 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. Dit
betreft in algemene zin energie producten- en diensten uit niet-fossiele bronnen. Onder
energieproducten 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.
Lidmaatschap.
Artikel 3.
1.

De vereniging kent leden. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen en/of
rechtspersonen.

2.

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 leden is onbeperkt.

3.

Leden zijn onder te verdelen in:
a.

leden voor wie de vereniging een aandeel of meerdere aandelen in olie- en
gasbedrijven aanschaft met als doel de missie van de vereniging te ondersteunen, en;

b.

leden die ten behoeve van zichzelf of ten behoeve van derden middellijk dan wel
onmiddellijk aandelen in olie- en gasbedrijven houden en met deze aandelen de
missie van de vereniging ondersteunen.

4.

Leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die door de algemene
vergadering zal worden vastgesteld. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele
of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de contributie te
verlenen.

Persoonlijk lidmaatschap.
Artikel 4.
Het lidmaatschap is persoonlijk en als zodanig niet vatbaar voor overdracht of overgang.
Einde lidmaatschap.
Artikel 5.
1.

Het lidmaatschap eindigt:
a.

door opzegging door het lid;
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2.

b.

door opzegging door de vereniging;

c.

door ontzetting; of

d.

door het overlijden van het lid.

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan geschieden:
a.

wanneer een lid van de vereniging in staat van faillissement wordt verklaard,
surseance van betaling aanvraagt of een akkoord buiten faillissement aanbiedt;

b.

wanneer een lid van de vereniging onder curatele wordt gesteld;

c.

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.
3.

Ontzetting uit de vereniging is mogelijk indien een lid zich zodanig misdraagt dat het van
de vereniging redelijkerwijs niet verwacht kan worden om dit lid nog toe te laten bij de
vereniging. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt 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.
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4.

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 3 bepaalde aangaande "beroep" is
van overeenkomstige toepassing.

Bijdrage toetreding.
Artikel 6.
De leden voor wie de vereniging een aandeel of meerdere aandelen aanschaft, betalen een
eenmalige bijdrage waarvoor het bestuur gehouden is te komen tot aanschaf van een aandeel
of meerdere aandelen in olie- en gasbedrijven. Deze eenmalige bijdrage bestaat uit de waarde
van het aan te schaffen aandeel of de aan te schaffen meerdere aandelen, verhoogd met een
door het bestuur vast te stellen bijdrage ter dekking van de kosten van deze aanschaf.
Uitkering bij uittreding.
Artikel 7.
In alle gevallen dat het lidmaatschap van een lid voor wie de vereniging een aandeel of
meerdere aandelen heeft aangeschaft, komt te vervallen, zal de vereniging het lid de dan
geldende waarde van het voor het lid aangeschafte aandeel of de meerdere aandelen te doen
laten toekomen ("uittreedvergoeding"), behoudens in de volgende gevallen: faillissement,
massale uittreding, beëindiging van de vereniging. 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). Indien er een beperkt bedrag
ter beschikking staat aangaande de uittreedvergoeding zal de verdeling over de uittredende
leden, indien mogelijk, pro-rata parte geschieden.
Bestuur.
artikel 8.
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 algemene vergadering benoemd uit de leden van de
vereniging. Door de algemene vergadering wordt tevens het aantal bestuursleden
vastgesteld.
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3.

Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
vergadering worden geschorst en ontslagen. In het geval van schorsing of ontslag besluit
de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte
stemmen.

4.

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.

Bevoegdheden bestuur. Besluitvorming bestuur.
Artikel 9.
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 namens de vereniging en haar
leden conform het bepaalde in de doelstellingen

b.

het voorbereiden van de te houden verenigingsbijeenkomsten en het vaststellen van
de agenda daarvoor;
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c.

het vaststellen van de onderwerpen, gelegen op het werkterrein van de vereniging,
die in studie zullen worden genomen;

d.

het ontplooien van activiteiten welke het doel van de vereniging bevorderen;

e.

het desgewenst uitnodigen van een persoon die de vereniging kan begeleiden en van
personen, die over in studie genomen onderwerpen voorlichting kunnen geven; en

f.

het organiseren van excursies, verband houdende met de doelstelling van de
vereniging.

5.

Van het verhandelde in elke vergadering van het bestuur worden door de secretaris
notulen opgemaakt die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en
ondertekend.

6.

Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in vergadering ook schriftelijk worden
genomen, mits met algemene stemmen van alle bestuurders.

7.

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij
een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de
vereniging en de met haar verbonden of organisatie. Wanneer hierdoor geen
bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit genomen door de
algemene vergadering.

8.

Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en
de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Vertegenwoordiging.
Artikel 10.
1.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de
secretaris of de penningmeester.
In geval van een tegenstrijdig belang tussen de vereniging en een bestuurder kan de
vereniging worden vertegenwoordigd door de bestuurder of de andere persoon die de
algemene vergadering daartoe aanwijst.

2.

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 11.
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1.

De algemene vergaderingen, worden gehouden in de gemeente waar de vereniging
statutair is gevestigd.

2.

Algemene vergaderingen worden tenminste eenmaal per kalenderjaar gehouden.

3.

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.

4.

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.

5.

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.

Toegang en stemmen.
Artikel 12.
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.

Pagina 9

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.

Leiding en notulen van de vergadering.
Artikel 13.
1.

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid,
door het langst zittende aanwezige bestuurslid. Er dient ter aller tijde een bestuurslid
aanwezig te zijn.

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.
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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 14.
1.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a.

de bijdrage van de leden bij toetreding;

b.

de contributies van de leden;

c.

eventuele bijdrage in de vorm van een donatie of sponsering;

d.

de door leden geschonken dividend van de aandelen; en

e.

eventuele andere inkomsten.

Verslag financiële situatie.
Artikel 15.
De penningmeester zal bij elke algemene vergadering verslag uitbrengen over de financiële
situatie van de vereniging. Daarbij zullen worden vermeld:
a.

de waarde van de beleggingen, in casu, de aandelen die via de vereniging voor de leden
zijn aangeschaft; en

b.

en eventuele andere beleggingen die gedaan zijn sinds het laatste verslag.

Boekjaar.
Artikel 16.
1.

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
In een algemene vergadering van de vereniging 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.
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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, en met toestemming van het bestuur, door
een deskundige doen bijstaan.

6.

In het jaarverslag wordt onder meer vermeld:
a.

wat de waarde was van de beleggingen per de eenendertigste december van het
voorgaande jaar, alsmede het saldo van de liquide middelen per die datum;

7.

b.

de mutatie van de hoeveelheid leden inclusief afmeldingen; en

c.

al hetgeen voor de leden van de vereniging terzake doende van belang kan zijn.

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 door hen gevoerde beheer.

Statutenwijziging.
Artikel 17.
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.
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2.

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
algemene vergadering 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 gehouden
handelsregister.

Ontbinding en vereffening.
Artikel 18.
1.

Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een
besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
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2.

De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming
vast voor het batig saldo, zowel van de beleggingsrekening als de kas van de vereniging
zelf, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging en
onverminderd het recht van leden op de uittreedvergoeding.

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 naam
worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

6.

Zodra alle fondsen te gelde zijn gemaakt, zendt de penningmeester aan de leden van de
vereniging een verslag toe als bedoeld in artikel 14 lid 6 van deze statuten, met dien
verstande, dat bij letter a wordt opgegeven het totale 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 17 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 commissie 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 uitgebracht 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; en

d.

na goedkeuring van de verslagen van het bestuur en penningmeester décharge
verleend voor het gevoerde beheer.
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Reglementen.
Artikel 19.
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
17 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20.
Overgangsbepaling.
Indien het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de
uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van
commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) (parlementair
nummer 34491) in werking treedt, komt artikel 10 lid 1 te luiden als volgt:
"1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de
secretaris of de penningmeester."
SLOT
De comparante, wier identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van het in deze
akte vermelde document, is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE,
is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Ik, notaris, heb de comparante mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en
heb haar daarop een toelichting gegeven. Ik heb de comparante tevens gewezen op de
gevolgen die voor de partij(en) bij de akte, uit de akte voortvloeien. Daarna heeft de
comparante verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen, daarmee in te
stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparante en
onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.

