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STATUTENWIJZIGING
Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland
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Heden, de zesde mei tweeduizend vijftien, verscheen voor mrj, mr Alida Geertruida-
Maria Ploeg-Schuitemaker, notaris te Amsterdam, verder te noemen'rns1¿¡i5".-
mevrouw mr Martine Elisabeth Klompé, geboren te
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gevolmachtigde van de heer RUBEN JORGEN LANDMAN, geboren te"

NEDERLAND, statutair gevestigd te Nijmegen, kantoorhoudende te l2l7 zL-
Hilversum, Bart de Graaffweg 2,ìngeschreven in het Handelsregister van de Kamer-
van Koophandel onder nuÍtmer 40217761
De verschenen persoon verklaarde

STUIJT
PLOTG

A. Voornoemde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: ORGANISATIE VAN-
LOKALE OMROEPBN IN NEDERLAND, statutair gevestigd re Nijmege
kantoorhoudende te l2l7 ZL Hilversum, Bart de Graafñveg 2. îngeschieveî in het-
I-landelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41217761. hierna te-
noemen: de "vereniging".

ts. De statuten van de vereniging werden vastgesteld bij akte van oprichting verleden-
op twee december negentienhonderd eenentachtig. De statuten zijn laatJtelijk--
gewijzigd bij akte op zeven oktober tweeduizendãcht voor een w'aarnemer van mr-
Klaas-Albert Verbeek, notaris te Nijmegen, verleden en luiden heden ¡1ls{ ¿nds¡s-
danzoalsbijlaatstgemeldeaktezijnvastgesteld.

C. De algemene vergadering heeft confbrm ártikel 17 van haar statuten bif een eerste-
vergadering op ach_tentw-intig maart tweeduizend vij llien gevol gd dooi'een tweede-
vergadering op vijfentw.intig april tweeduizend vijftien besloteñ tot wijziging van-
de slatuten van de vereniging
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D.

E.

N
1.1 De vereniging draagt de naam: van Lokale Omroepen in Nederland.-

Afgekort ook aan te duiden als
1.2 De vereniging heeft haar zetel te Hilversum.
Artikel2
Doel
De vereniging heefl
a. de bevordering van lokale publieke media-instellingen in de ruimste zinvan het-

woord, in het
kader van ter

b. overleg, samen en bij de ontwikkeling en uitbouw
lokale publieke media-

fef d6sl;

algemeen en de spreiding daarvan over heel Nederland, binnen þs¿-
zake geldende wetgeving;

4.1 Het lidmaatschap
(a) doorhet ophouden te bestaan van het lid, óék als dit ophouden te bestaan het-

gevolg is van fusie o
door opzegging door

f spli
het lid;(b)



J

(c)
(d)
(e)

door opzegging door de vereniging;
door ontzetting;
door het niet langer voldoen aan de vereisten voor het lídmaatschap, qlc

bedoeld in artikel 3 lid 2.
4.2 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen þs¡-

einde van een kalenderjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een-
opzeggingstermijn van twee maanden. Indien een opzegging niet tijdig heeft-
plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende-
kalenderjaa

4.3 In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid is onmiddellijke beëindiging-
door een lid van zijn lidmaatschap door opzegging - mits schriftelijk gedaa
mogelijk, indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worde¡ þe¡-
lidmaatschap te laten voortduren. Voorts kan een lid zijn lidmaatschap met--
onmiddellijke ingang opzeggen - mits schriftelijk - binnen een maand nadat hem-
een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere-
rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing, zulks tenzij hij in de vergadering waarin het-
betreffende voorstel werd behandeld vóór dit voorstel stemde.-

4.4 Een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen-
nadat hem een besluit bekend is geworden of is medegedeeld waarbij zijn rechten-
en verplichtingen van geldelijke aard zíjn gewljzigd.

4.5opzeggingvanhetlidmaatschapdoordeverenigingkaneveneensSlechtS-
geschieden tegen het einde van een kalenderjaar. De opzegging geschiedt door het-
bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee-
maanden. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slsçþ1s-
plaatsvinden in de in de wet bepaalde gevallen. Het bepaalde in lid 2, laatste zin en-
lid 3, eerste zin is van overeenkomstige toepassing

4.6 Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in-
strijd met de statuten, reglernenten of besluiten van de vereniging handelt of nalaat-
of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wljze benadeelt. De ontzetting-
geschiedt door het bestuur, dat 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 alganene vergadering.-
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschors¡. þs-
algemene vergadering kan de behandeling van het beroep delegeren aan een door-
haaruithaarmiddentebenoemencommissiebestaarrdeuittenminstedrie-
personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De algemene vergadering

tijde herroepen.
4.7 een kalenderjaar eindigt, blij

desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.-
4.8 Het bestuur kan een lid schorsen indien het lid handelt of nalaat in strijd met de-

stafuten,reglementenofbesluitenvandeverenigingofdeverenigingoP-
onredelijke wijze benadeelt. De schorsing vervalt, indien het bestuur ¡lsf þirulsn-
drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontzetting uit het
lidmaatschap, tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan-
eenmaal voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de--
datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen. Het-
bepaalde in lid 6 met betrekking tot beroep is van overeenkomstige toepassing.-

Artikel 5

kan een zodanige delegatiebesluit te allen
Wanneer het lidmaatschap in de loop van
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5.1

6.1 De
(a)

5.2

5.3 Begunstigers hebben, behalve de overige rechten die aan hen bij of krachtens deze-
statuten zijn toegekend, het recht de door de vereniging georganiseerde-
evenementen bij te wonen.

gers t
(b)
(c) giften, legaten en erfstellingen;
(d) vergoedingen, subsidies an overige bijdragen door of vanwege de--

overheid en anderen
(e) al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen.
Erßtellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht
boedelbesclu'ijving.

6.2 leder.gely.oo-n lid en ieder aspiranþlid is een jaarlijkse bijdrage aan de vereniging-
verschuldigd, waarvan het bedrag op voorstel van het bestuur wordt vastgestél¿L-
door de algemene vergaderin

6.3 Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing-
van de verplichting tot het betalen van de bijdrage te verlenen

Artikel T

7.1

7.2

bestuurders van de leden-rechtspersonen van de vereniging worden benoemd. De-.
voorzitter en de penningmeester worden in functie þsn6smd.-

7.3 De benoerning van bestuursleden geschiedt uit een bindende voordracht. Tot het-
opmaken van een zodanige voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als een-
zodanig aantal l-ede.q van de algemene vergadering als bevoegd is tot het uitbrengen
van ten minste éénltiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemens-
vergadering. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping y66l ¿e-
algemene vergadering meegedeeld. Een voordracht door de leden moet ten minste-
veertien dagen vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het þsstuu¡-
worden ingediend. Aan elke voordracht, zoals hierboven benôemd, kan het bindend
karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte-
stemmengenomenbesluitvandealgemenevergadering'genomenineen-
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vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig of--
vertegenwoordigd is.

7.4 ïs geen voordggh! opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig-
het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter ts'--
ontnemen, en in geval zowel het bestuur als door de leden als bedoeld in artikel 7-
lid 3 een bindende voordracht is gedaan voor dezelfcle vacature, dan is de algemene
vergadering wij in ds ksuzs.

7.5 Bij de samenstelling van het bestuur wordt gelet op diverse facetten die de-
aandacht van het bestuur wagen waarbij het bestuur in ieder geval wordt-
samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de-
doelstelling van de vereniging en met een spreiding
achtergronden. De aandachtspunten met betrekking

van deskundigheden
tot de van een lid van het_

7.6 Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, te rekenen vanaÊ-
het moment van benoeming door de algemene vergadering. Besfuursleden treden af
volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Een volgens þs1-
rooster aftredend bestuurslid is eenmaal herbenoembaar, met dien verstands d¿¡-
een bestuurslid in totaal maximaal acht jaar aaneengesloten lid van het bestuur kan*
zijn. Telkens \ryanneer een bestuurslid wordt benoemd, stelt het bestuur het rooster-

7,7

bindende voordracht van het desbetreffende beoogde bestuurslid, een en ander met-
inachtneming van de bepalingen
rnte
een

griteit publi
daarvoor in

eke omroepen 20
de plaats komende regeling.

opgenomen in de "Gedragscode goed bestuur en-
12", hierna genoemd: de "gedragscode" d¿n vysl-

Besfuur, schorsing. ontslae. belet en ontstentenis
8.1 Bestuursleden kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden-

geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing, handhaving of opheffing van de-
schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderhðid van ten-
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8.2 De schorsing van een bestuurslid vervalt, indien de algemene vergadering nisl-
binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag,-
tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan eenmaal voor tèn-
hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop þs¡-
besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen.-

8.3 Een bestuurslid defungeert:
(a) door zijn overlijden;
(b) doordat hij failliet wordt verklaard of hem surséance van betaling word¡-

verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem - al-
dan niet voorlopig - van toepassing wordt verklaard

(c) door zijn onder curatelenstelling;
(d) doordat één of meer van zijn goederen onder meerderjarigenbewind, als-_

bedoeld in titel 19 van Boek i van het Burgerlijk Wetboek, worden gesteld;-
(e) door het aflopen van de periode waarvoor hij is benoemd dan wel herbenoemd,

een en ander met inachtneming van het hiervoor in artikel 7.6 bedoeld

8.4

(a) het lidmaatschap van het
(b) hij ophoudt bestuurder te
De algemene vergadering kan in een dergelijk geval besluiten de betrokkene te-
laten fungeren als bestuurder buiten de leden, als bedoeld in artikel 7lid2, te-

8.5 In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur-
behoudt zijn bevoegdheden.

8.6 Bü ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur, niet zijnde alle-
bestuursleden of de enige (overgebleven) bestuurder, nemen de overblijvende--
leden, of neemt het overblijvende lid het gehele bestuur waar. Bij ontstentenis of-
belet van alle bestuursleden ofvan het enige (overgebleven) lid van het þss¡uu¡-
wordt het bestuur waargenomen door een persoon die daartoe door de algemens-
vergadering, al dan niet uit zijn midden, is of wordt aangewezen. Gaat de algemene.
vergadering niet binnen twee weken tot een zodanige aanwijzingover dan qi6¡d1-
het bestuur wa¿ìrgenomen door de persoon die daartoe door de president van de-
rechtbank van het arrondissement waar de vereniging statutair is gevestigd, oÞ-
verzoekvanéénofmeerbelanghebbende(n)isofwordtaangewezen.-

Artikel9
Bestuursbevoeedheid
9.1

9.2

9.3 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot-
verkrijging, vervreemding en
van overeenkomsten waarbij

bezwaring van registergoederen en tot
de verenigingzich als borg of hoofdelij

het ¿umgaan-
k

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.-
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9.4 Tot het al dan niet aangaanvan een overeenkomst met een onderneming, in welke-

10.1 Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of één van de overige--
bestuursleden dit wenselijk acht en ten minste een maal per kwartaal.

10.2 Ieder niet geschorst bestuurslid heeft toegang tot de vergadering van het bestuur-
en heeft het recht hierin één stem uit te brengen. Een stemgerechtigd-
bestuurslid kan zich door een ander zodanigbestuurslid ter vergadering-
schriftelijk doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan slechts één mede--
b estuursl id ter vergadering vertegenwoordigen.

10.3 Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle-
bestuursbesluitengenomenmetvolstrektemeerderheidvandegeldig,-
uitgebrachte sternmen. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige-
besluiten nemen indien de meerderheid van de stemgerechtigde beituursleden-
ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is

10.4 Van het verhandelde in elke vergadering van het bestuur worden door of in_
opdracht van de secretaris notulen opgemaakt, die door het bestuur in die-

10.5

10.6 Het bestuur kan een reglement vaststellen waarin het zijn werkwijze nader-
regelt.

Vertegenwoordiqing
I 1.1 Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
ll.2 De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk-

handelende bestuursleden.
I1.3 Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan éen of meer-

lijk, om de-

Bureau
l2.l Binnen de vereniging functioneert een bureau. Medewerkers van het bureau-

worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur, dat ook het salaris en-
verdere arbeidsvoorwaarden v an deze medewerkers vaststelt

12.2 Het bestuur kan besluiten een medewerker van het bureau aan te stellen als-
hoofcl van het bureau en hem of haar de titel directeur te verlenen

12.3 Het bureau is belast met de uitvoering van het doel en de werkzaamheden als-
bedoeld in artikel 2



I2.4 Het bestuur kan, een en ander met inachtneming van hetgeen in deze statuten is-
bepaald, de overige taken en bevoegdheden alsmede richtlijnen voor de-
taakuitoefening van het bureau bij afzonderlijk reglønent vaststellen.-

12.5 Het bureau verschaft het bestuur tijdig de voor de uitoefening van de-
bestuurstaak noodzakelijke gegevens.

Artikel 13
Alsemene verg4derine, bijeemoepine en plaats van de vereadering-
13.1 Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering - de jaarvergadering

gehouden, en wel uiterlijk zes maanden na afloop van kalenderjaar, behoudens-
verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. Voorts ryo¡den-
algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk-
oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten gehouden is.-

t3.2

13.3

13.4

Artikel 1

t4.l

14.2

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en-
alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste-
bestuursleden. Een geschorst (bestuurs)lid heeft toegang tot de algemene-
vergadering waarin het besluit tot schorsing, tot opheffing of handhaving van-
de schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren. Over-
toelating van andere dan de hiervoor bedoelde personen beslist het bestuur

14.5 Indien het bestuur daartoe besluit en onder nader door het bestuur in
reglement aan te geven voorwaarden is iedere stemgerechtigd lid bevoegd,-
inpersoonofbijeensctrriftelijkgevolmachtigde,doormiddelvaneen-
elektronisch communicatiemiddel aan een algemene vergadering deel te-

14.3

14.4
de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen-
worden in dezelfde of in een volgende algemene vergadering vastgesteld.-
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15.2

15.3
15.4

nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Voor de-

uitoefenen. Het bestuur kan daarbij bepalen dat stemmen die via
elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op-
de dertigste dag voor die van de vergadering, gelijk worden gesteld met-
stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. De door þs¡-
bestuur nader opgestelde en van toepassing zijnde voorwaarden worden bij de-
oproeping tot de algemene vergadering bekend gemaakt, dan wel wordt in---
de oproeping gesteld op welke wijze, bijvoorbeeld via elektronische weg,-
men van die voorwaarden kan kennisrrerro¡.
I

Stem¡echt. Besluitvorming
15.1 Alle leden, behoudens de aspirant-leden, die niet zijn geschorst, hebben in een-

algemene vergadering één stem.
Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van-
de algernene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de-
uitgebrachte stemmen
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zllnuitgebracht.-
Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de--
vergadering, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.-
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover-
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel

15.5 V/ordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoeld-
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,-
wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke-
stemming niet hoofdelijk of schriftelíjk geschiedde, een stemgerechtigde-
aanwezrge verallen
rechtsgevo

15.6 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeñ
verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de-
volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat-
hetzij één.persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee-
personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen-
(waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen-
de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel
uitgezonderd de
geringste aantal

persoon,
stemmen het-

door-
van die personen bij de nieuwe stemming geen-

stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
15.7 [ngeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het-

lot wie van beiden is gekozen. Indien de stemmen staken over een voorstel niet-
rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen

i5.8 Alle stemmingen geschieden mondeling,tenzij de voorzitter een schriftelijke--
sternming gewenst acht of één van de sterngerechtigde leden zulks voor de-
stemming verlangt. Schriftelijke stemming vindt in ieder geval plaats bi

geringste aantal stemmen
loting uitgemaakt, op wie

stemming over personen en geschiedt in alle gevallen bij ongetekende, gesloten-



brieleq, Resluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde-
hoof<lelij ke stemming verl angt.

15.9. Zolang in een algemene vergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig of-
vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met-
algemene stemmen, omtlent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede-
een voorstel to-t statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping
plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig andei.
voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee-
verband houdende formaliteit niet in acht gøromen.%

l0

Een eenstemmig besluit van al degenan, die in de algemene vergadering-
stemgerechtigd zíjn, ook al zijnzij niet in een vergadering bijeen, heeft, mits-
met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de-

15.10

16.1
16.2

16.3.

gewenste inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de kas en de waarden-
te vertonen eninzage van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van
de vereniging te geven. De accountant onderzoekt dejaarrekening en brengt aan-
dealgemenevergaderingverslag_aldannietindevormvaneen-
accountantsverkl aring - v an zijn bevindingen ui t.

16.4 De algeinene vergadering stelt de jaarrekening vast. Vaststelling van de-
jaarrekening strekt, tenzlj de algernene vergadering een voorbehoud maakt, tot-
décharge van het bestuur voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.-

Artikel 17
Statutenwijziging
17.l In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan-

door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de-
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld,-
onverminderd het bepaalde in artikel 15.9.

17.2 Zij die de oproeping tot de alganene vergadering ter behandeling van een-
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor-
de vergadering een aßchrift van dat voorstel waarin de voorgestelde wijziging-
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter-
inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.-
Bovendien wordt een aßchrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.-

17.3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de--
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de-
stemgerechtigde leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde-
van de stemgerechtigde leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan '¡¡s¡&-
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binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden,-
waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is_-

ts met een meerderheid van ten-
minste twee/derde van de uitgebrachte stetnmen

17.4 Een stafutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte
is opgemaakt. Tot het (doen) ondertekenen van de akte is ieder bestuurslid-
bevoegd.

Artikel 18

I 8.1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene-
vergadering. Het bepaalde in de leden !,2 en3 van het voorgaande artiket-
is van overeenkomstige toepassing.

18.2 De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot-
vereffening van haar vennogen dss¡ þs1-
bestuur, tenzij bij het besluit tot zl

18.3
van

18.4 De algemene vergadering stelt, bij haar in het eerste lid van dit artikel bedoelde-
besluit, de bestemming voor het batig saldo vast, en wel zoveel mogelijk in-
overeenstemming met het doel van de vereniging. Blj het besluit tot ontbinding*
kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.-

18.5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere-
gegevensdragers van de vereniging gedurende zeven jaren berusten onde¡ de-
jongste vereffenaar
I

19.1 De algemene vergadering kan één of meer reglementen vaststellen, waarin-
onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig-
wordt v66¡2is¡.

19.2 Enig binnen de vereniging geldend reglement mag niet in strijd zijn met de wet,-
noch met de statuten

19.3 Besluiten tot vaststelling, tot wijziging en tot intrekking van enig reglemenl-
worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen in de algem€ro-
vergadering behoudens de besluiten tot vaststelling, tot wijziging of tot-
intrekking van de gedragscode als genoemd in artikel 3lid2, hierbij moet-
voldaan worden aan artikel l7 lid 1,2 en 3.

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
Artikel2l
Slotbepaline
On{er "schriftelijk" wordt in deze stafuten tevens verstaan: communicatie via enig-
elektronisch communicatiemiddel. Voorts geldt dat ten aanzien van het bepaalde in-
dezestafutenaandeeisvanschriftelijkheidtevenswordtvoldaanindien¿þ-
kennisgeving, mededeling, besluitvorming, volmacht, stemming, respectievelijk hs¡-
verzoek, elektronisch is vastgelegd. Ingeval op grond van de wet of deze 51¿luisn-
bepaalde stukken enlof mededelingen ter inzage moeten worden gelegd erlof daarvan-
afschriften moeten worden verstrekt, kan hieraan door de vereniging ook worden-
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De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.. - - WAARVANAKTE
. is verleden te Amsterdam op de datum in het begin van deze akte vermeld. De inhoud-

van deze akte is aan de verschenen p€rsoon zakelijk opgegeven en toegelicht. Hierbii is-
' de verschenen persoon ge\ /ezen op de gevolgen die uit-de akte voortvi-oeien. De--

versch_enen persoon heeft verr,'olgens verklaaid kennis te hebben genomen van de-.
' inhoud van de akte en met de inlloud en beperkte voorlezing van ðeze akte in te._---
, stemtnen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte-door de verschenen persoon
, en mij, notaris, ondertekend.
Volgt ondertekening

VOOR AFSCHRIFT


