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akte 11 november 2002
notaris Jhr mr F.J.M.I. van Rijckevorsel van Kessel
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versie: 3A.
STATUTENWIJZIGING VERENIGING

Heden, elf november tweeduizend twee, verscheen voor mij, Jonkheer mr Francois
Joseph Marie Ignace van Rijckevorsel van Kessel, notaris te 's-Gravenhage:---------
de heer Isaac van Woerden, wonende te 2597 CH 's-Gravenhage, Laan van--------
Clingendael 160, geboren te 's-Gravenhage op zevenentwintig december-------------
negentienhonderd veertig, gehuwd, zich legitimerend met een geldig Nederlands ---
paspoort, nummer M14833574. -------------------------------------------------------------------
De comparant verklaarde:---------------------------------------------------------------------------
Op zestien november tweeduizend een en op vierentwintig september tweeduizend
twee heeft de algemene vergadering van de te Rijswijk gevestigde vereniging:-------
VNO-NCW West besloten tot wijziging van de statuten als hierna vermeld en tot----
machtíging van hem, comparant, om deze statutenwijziging tot stand te brengen. ---
Van een en ander blijkt uit een exemplaar van de notulen van die vergaderingen, ---
die aan deze akte worden gehecht.---------------------------------------------------------------
De comparant verklaarde bij deze de statuten van de vereniging: VNO-NCW West -
zodanig te wijzigen, dat deze voortaan luiden als volgt: -------------------------------------
NAAM EN ZETEL -------------------------------------------------------------------------------------
ARTIKEL 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging draagt de naam: VNO-NCW West. ---------------------------------------
2. De vereniging heeft haar zetel te Rijswijk en kan elders kantoor houden.----------
3. De vereniging is opgericht op dertig december negentienhonderd-------------------

negenenzestig.
DOEL -----------------
ARTIKEL 2. ---------
De vereniging heeft ten doel om vanuit een levensbeschouwelijke visie op mens en
maatschappij bij te dragen aan een goed en maatschappelijk verantwoord ------------
ondernemingsklimaat in Noord- en Zuid-Holland ten behoeve van het bedrijfsleven-
in het algemeen en in het bijzonder ten behoeve van de aangesloten-------------------
ondernemingsleden en persoonlijke leden.
ARTIKEL 3. ---------------------------------------~

De vereniging tracht dit doel te bereiken door: -------------------------------~
a. het behartigen van de belangen van het bedrijfsleven; ---------------~
b. het bieden van een ontmoetingsfunctie aan de leden; en ------------~
c. het geven van voorlichting en verlenen van diensten aan de leden.
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2. Middelen voor het vervullen van deze taak zijn ondermeer: ---------------------
a. lidmaatschap van de Vereniging VNO-NCW, samenwerking met deze--

vereniging en de vertegenwoordiging van deze vereniging in Noord- en
Zuid-Hol land; ---------------------------------------------------------------------------

b. lidmaatschap van de Vereniging NCW (nieuwe stijl) en samenwerking met --
deze vereniging; -----------------------------------------------------------------------------

c. samenwerking met andere regionale en/of lokale werkgeversorganisaties en
met andere organisaties en instellingen die van belang zijn voor het-----------
ondernemingsklimaat in Noord- en Zuid-Holland; -----------------------------------

d. het vormen van standpunten, het uitdragen van deze standpunten en het ---
vertegenwoordigen van de vereniging in colleges en organen die van---------
belang zijn voor het ondernemingsklimaat in Noord- en Zuid-Holland;---------

e. alle andere wettige middelen die voor het doel van de vereniging --------------
bevorderlijk zijn.

LEDEN--------------------------------------------------------
ARTIKEL 4. --------------------------------------------------
De vereniging kent de volgende ledencategorieën:
a. ondernemingsleden; --
b. persoonlijke leden; ----
c. buitengewone leden; -
d. belangstellende leden;
e. ereleden; ----------------
f. leden van verdienste.-
ARTIKEL 5. ------------------
1. Als ondernemingslid van de vereniging kunnen worden toegelaten -----------------

ondernemingen in industrie, handel en dienstverlening die hun hoofdvestiging --
hebben en/of actief zijn in de provincies Noord- en Zuid-Holland.--------------------
Ondernemingsleden wijzen een of meer natuurlijke personen aan om het --------
lidmaatschap uit te oefenen. Deze natuurlijke personen dienen belast of----------
medebelast te zijn met de directie danwel de leiding van de hoofd- of--------------
nevenvestiging. -----------------------------------------------------------------------------------

2. Als persoonlijk lid van de vereniging kunnen worden toegelaten werkgevers, die
ondernemingen -niet zijnde ondernemingslid -vertegenwoordigen in industrie, -
handel en dienstverlening en die werkzaam zijn en/of woonachtig zijn in de------
provincies Noord- en Zuid-Holland, alsmede personen die op grond van hun ----
functie daarmee kunnen worden gelijkgesteld.--------------------------------------------

ARTIKEL 6. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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Als buitengewoon lid van de vereniging kunnen worden toegelaten natuurlijke -------
personen die niet voldoen aan de in artikel 5 lid 2 genoemde criteria, maar wier -----
positie het dagelijks bestuur aanleiding geeft hen als zodanig toe te laten.
ARTIKEL 7. --------------------------------------------------------------------------------
Als belangstellende leden kunnen worden toegelaten natuurlijke personen die niet -
meervoldoen aan de in artikel 5 lid 2 en artikel 6 genoemde criteria, ondermeer-----
door pensionering, maar die te kennen geven de band met de vereniging te willen--
continueren. --------------------------------------------------------------------------------------------
ARTIKEL 8. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Ereleden zijn natuurlijke personen, die wegens hun buitengewone verdiensten ------
jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging, op -------
voordracht van het algemeen bestuur door de algemene vergadering daartoe zijn --
benoemd. -----------------------------------------------------------------------------------------------
ARTIKEL 9. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Leden van verdienste zijn leden-natuurlijke personen, die wegens hun verdiensten -
voor de vereniging daartoe worden benoemd door het algemeen bestuur op ---------
voordracht van het dagelijks bestuur. ------------------------------------------------------------
AAN M E LD I NG LIDMAATSCHAP -----------------------------------------------------------------
ARTIKEL 10. -------------------------------------------------------------------------------------------
1. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het dagelijks ----------

bestuur. ---------------------------------------------------------------------------------------------
2. Het dagelijks bestuur beslist over toelating tot het lidmaatschap van de -----------

vereniging in één van de in artikel 4 genoemde categorieën, na daarover---------
zonodig het advies van het betrokken kringbestuur te hebben ingewonnen, ------
binnen drie maanden na de aanmelding. Het dagelijks bestuur kan deze----------
bevoegdheid delegeren aan de algemeen secretaris.-----------------------------------

3. Bij afwijzing heeft de belanghebbende recht van beroep op de algemene---------
vergadering, schriftelijk in te stellen binnen één maand nadat het betreffende ---
besluit -onder verwijzing naar zijn recht van beroep - te zijner kennis is gesteld.
In de eerstvolgende algemene vergadering wordt hieromtrent uitspraak gedaan.

4. Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, worden onder leden zowel---
ondernemingsleden, persoonlijke leden, belangstellende leden, ereleden als ----
leden van verdienste verstaan. ---------------------------------------------------------------

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN LEDEN ---------------------------------------------
ARTIKEL 11. -------------------------------------------------------------------------------------------
De leden hebben de rechten en verplichtingen die voor hen voortvloeien uit de ------
statuten, reglementen en de in overeenstemming daarmee genomen besluiten. -----
BELANGSTE LLE N DE N OVERHEID -------------------------------------------------------------
ARTIKEL 12.
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1. De vereniging kent belangstellenden overheid. Als belangstellenden overheid---
worden toegelaten natuurlijke personen die niet voldoen aan de in artikel 5 lid 2
en artikel 6 genoemde criteria maar van wie het dagelijks bestuur kan besluiten
hen als belangstellenden overheid toe te laten. De vereniging kan zich niet ------
bezighouden met de collectieve belangenbehartiging van de belangstellenden--
overh e i d . --------------------------------------------------------------------------------------------

2. Belangstellenden overheid zijn niet benoembaar tot lid van het algemeen --------
bestuur, de provinciale besturen en de kringbesturen van de vereniging.----------

3. Belangstellenden overheid kunnen geen deel uitmaken van
vertegenwoordigingen van en vanuit de vereniging.

GEASSOCIEERDE LEDE N -----------------------------------
ARTIKEL 13. -------------------------------------------------------------------------------------------
1. Als geassocieerd lid van de vereniging kunnen worden toegelaten lokale of------

regionale organisaties van ondernemers, die met de vereniging een ---------------
samenwerkingsovereenkomst aangaan ten behoeve van bovenlokale -------------
belangenbehartiging. Het geassocieerd lidmaatschap wordt opgeheven-----------
wanneer de samenwerkingsovereenkomst van rechtswege eindigt. ----------------

2. Met geassocieerde leden kan worden overeengekomen dat zij een-----------------
vertegenwoordiger aanwijzen in het kringbestuur van de betreffende regio. ------
Deze vertegenwoordiger dient ondernemingslid onderscheidenlijk persoonlijk lid
te zijn of te worden van de vereniging.

GELDMIDDELEN ------------------------------•
ARTIKEL 14. -------------------------------------------------
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. contributies;
b. schenkingen, legaten en erfstellingen; -------------------------------------
c. donaties; ---------------------------------------------------------------------------
d. subsidies;--------------------------------------------------------------------------
e. alle andere baten en inkomsten.---------------------------------------------

2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving. ------------------------------------------------------------------•

CONTRIBUTIE-----------------------------------------------------------------------------------------
ARTIKEL 15. -------------------------------------------------------------------------------------------
1. De leden zijn verplicht jaarlijks een door de algemene vergadering vast te--------

stellen contributie te betalen. ------------------------------------------------------------------
De leden-natuurlijke personen zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het voldoen
van de contributie.--------------------------------------------------------------------------------
De belangstellenden overheid zijn contributie verschuldigd volgens het tarief ----
voor buitengewone leden. ----------------------------------------------------------------------
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Ereleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling. -----------------------------------------
2. Het dagelijks bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen - op voorstel van het

kringbestuur of gehoord het kringbestuur - af te wijken van de bestaande---------
contributieregeling. -------------------------------------------------------------------------------

3. Een lid kan niet door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van--
een besluit tot contributieverhoging te zijnen opzichte uitsluiten. ---------------------

4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar aanvangt is-------
contributie verschuldigd naar rato van het resterende aantal maanden van het --
jaar. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar is
desalniettemin de volledige jaarlijkse contributie verschuldigd. -----------------------

E I N DE VAN HET LIDMAATSCHAP --------------------------------------------------------------
ARTIKEL 16.

Het lidmaatschap eindigt: ----------------------------------------------------------------------
a. door ophouden te bestaan van het ondernemingslid; ------------------------------
b. door overlijden van het lid-natuurlijk persoon; overgang krachtens erfrecht is

niet toegelaten;-------------------------------------------------------------------------------
c. door opzegging door het lid;
d. door opzegging door de vereniging. ----------------------------------------------------

Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten -
voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer het lid ---
zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer---------
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap -
te laten voortduren; -------------------------------------------------------------------------

e. door ontzetting. ------------------------------------------------------------------------------
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de--------
statuten, de reglementen of de besluiten van de vereniging handelt of de ----
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. --------------------------------------------

2. Opzegging door een lid met ingang van een nieuw kalenderjaar dient schriftelijk
te geschieden uiterlijk de eerste oktober van het voorafgaande kalenderjaar. ----
Indien opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door--
tot het einde van het volgende kalenderjaar, tenzij de algemeen secretaris in----
overleg met het dagelijks bestuur anders beslist. ----------------------------------------
Een lid kan echter zijn lidmaatschap onmiddellijk beëindigen indien ----------------
redelijkerwijs niet van hem gevergd kan worden het lidmaatschap te laten--------
voortduren. Opzegging met onmiddellijke ingang naar aanleiding van wijziging--
van geldelijke rechten en verplichtingen van de leden is niet mogelijk. -------------

3. Opzegging door de vereniging, alsook ontzetting, geschiedt door het dagelijks --
bestuur, gehoord hebbende de voorzitter van de desbetreffende kring. Het-------
dagelijks bestuur stelt het lid ten spoedigste met opgave van redenen in kennis-
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van het desbetreffende besluit onder vermelding van de datum per welke de ----
opzegging of ontzetting van kracht wordt. --------------------------------------------------

4. Het dagelijks bestuur is bevoegd een lid te allen tijde te schorsen, indien ---------
gronden tot opzegging of ontzetting aanwezig zijn. Een schorsing die niet --------
binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot opzegging of ontzetting
eindigt door het verloop van die termijn.

ALGEMEEN BESTUUR -------------------------
ARTIKEL 17.

De vereniging wordt bestuurd door een algemeen bestuur, dat ondermeer tot ---
taak heeft: ------------------------------------------------------------------------------------------
a. de bespreking van en de besluitvorming inzake het verenigingsbeleid;--------
b. het doen van voorstellen inzake de hoofdlijnen van dit beleid aan de----------

algemene vergadering;---------------------------------------------------------------------
c. het uitbrengen van het jaarverslag; -----------------------------------------------------
d. het doen van rekening en verantwoording over het gevoerde beleid en het --

doen van voorstellen inzake de begroting aan de algemene vergadering; ----
e. het aanwijzen of benoemen van vertegenwoordigers van de vereniging in ---

de Vereniging VNO-NCW en de Vereniging NCW. ---------------------------------
2. Het algemeen bestuur wordt gevormd door:-----------------------------------------------

a. de voorzitter van de vereniging;----------------------------------------------------------
b. de voorzitters van de provinciale besturen Noord- en Zuid-Holland van de---

vereniging, als vice-voorzitters;
c. de voorzitters van de kringen van de vereniging, danwel voor ieder van hen

een vaste plaatsvervanger; ---------------------------------------------------------------
d. een penningmeester. -----------------------------------------------------------------------

3. Om een kring in het algemeen bestuur te doen vertegenwoordigen door een ----
vaste plaatsvervanger, dient deze te worden benoemd door dit bestuur op -------
voorstel van het kringbestuur en een eensluidende voordracht van het dagelijks
bestuur. ---------------------------------------------------------------------------------------------

4. Het algemeen bestuur kan zich laten bijstaan door een of meer adviseurs. -------
ARTIKEL 18. -------------------------------------------------------------------------------------------
1. De voorzitter wordt op voordracht van het algemeen bestuur door en uit de ------

algemene vergadering voor de tijd van vier jaar in functie benoemd. ---------------
2. De voordracht wordt uiterlijk twee weken voor de betreffende algemene ----------

vergadering aan alle leden schriftelijk medegedeeld. -----------------------------------
3. Tenminste vijf leden, vallend in de ledencategorie genoemd in artikel 4 sub a en

sub b, hebben het recht gezamenlijk de naam (namen) van een tegenkandidaat
(tegenkandidaten) in te dienen, mits hiervan uiterlijk één week voor de------------
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betreffende algemene vergadering schriftelijk mededeling is gedaan aan het ----
secretariaat van de vereniging. ---------------------------------------------------------------

4. De voorzitter is eenmaal terstond voor een zelfde periode herbenoembaar. ------
ARTIKEL 19. -------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het algemeen bestuur is gerechtigd bepaalde bevoegdheden, hem toekomende

aan anderen te delegeren.
2. Het dagelijks bestuur is bevoegd om personen, die geen lid zijn van de -----------

vereniging, uit te nodigen voor vergaderingen van het algemeen en dagelijks----
bestuur en voorde algemene vergadering. ------------------------------------------------

3. Elk van de leden van het algemeen bestuur brengt ter vergadering één stem uit.
ARTIKEL 20. -------------------------------------------------------------------------------------------
1. De penningmeester wordt voorde tijd van vier jaar benoemd door het algemeen

bestuur op voordracht van het dagelijks bestuur.-----------------------------------------
2. De penningmeester is onder verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur----

belast met het beheer van de geldmiddelen van de vereniging. ----------------------
3. De penningmeester is eenmaal terstond voor een zelfde periode--------------------

herbenoembaar. ----------------------------------------------------------------------------------
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, SCHORSING ----------------------------------------
ARTIKEL 21. -------------------------------------------------------------------------------------------
1. De leden van het algemeen bestuur kunnen door de algemene vergadering -----

worden geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt--
door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.----------------
Het algemeen bestuur kan om dringende redenen een lid van het algemeen-----
bestuurschorsen in afwachting van het besluit van de eerstvolgende algemene
vergadering. ---------------------------------------------------------------------------------------

2. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt: -----------------------------------
a. - indien het een lid-natuurlijk persoon betreft: door het eindigen van het ---

lidmaatschap van de vereniging;----------------------------------------------------
- indien het een vertegenwoordiger van een ondernemingslid betreft: door

het eindigen van het lidmaatschap van het vertegenwoordigde-------------
ondernemingslid;

b. door het beëindigen van hetzij het voorzitterschap, hetzij het
bestuurslidmaatschap van een kring;

c. door bedanken; ------------------------------------------------------------------------
d. wat de voorzitter en de penningmeester betreft door periodiek aftreden;
e. door ontslag door de algemene vergadering;-----------------------------------
f. wat de vice-voorzitters betreft door het verliezen van hun kwaliteit van--

voorzitter van het betreffende provinciale bestuur;
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g. wat dein artikel 17 lid 2 sub c bedoelde leden van het algemeen bestuur ----
betreft door het verliezen van hun kwaliteit van voorzitter van de kring--------
danwel bij een vaste plaatsvervanger door het intrekken van zijn benoeming
door de benoemende instantie. ----------------------------------------------------------

DAG ELIJ KS BESTUUR -----------------------------------------------------------------------------
ARTIKEL 22. -------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de twee vice-voorzitters

en de penningmeester van het algemeen bestuur.
Overigens kunnen ook ten hoogste twee andere personen dan die genoemd in-
de eerste volzin van dit artikellid lid zijn van het dagelijks bestuur. Deze-----------
personen worden benoemd en ontslagen door het algemeen bestuur. -------------

2. De in lid 1 tweede volzin van dit artikel bedoelde personen worden benoemd----
voor de tijd van vier jaar en zijn terstond eenmaal voor een zelfde periode--------
herbenoembaar. ----------------------------------------------------------------------------------

3. Het dagelijks bestuur benoemt de vertegenwoordigers in de externe instellingen
en organen, die het van algemeen belang acht voor het doel van de vereniging.

4. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en ---
met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur.

5. Het dagelijks bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, bevoegdheden -------
delegeren aan de algemeen secretaris of een of meer van de secretarissen van
de vereniging. -------------------------------------------------------------------------------------

BESTU U RSBEVOEG DH E I D -----------------------------------------------------------------------
ARTIKEL 23. -------------------------------------------------------------------------------------------
Het algemeen bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen,-----
waaronder het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als vermeld in artikel
44 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.-----------------------------------------------------
V E RT E G E N W 00 R D I G I N G------------------------------------------------------------------------
ARTIKEL 24. -------------------------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het algemeen bestuur. ----------------
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee van de volgende

personen : -----------------------------------~
a. de voorzitter; --------------------------
b. een vice-voorzitter; ------------------~
c. de algemeen secretaris/directeur;
d. de penningmeester.-----------------~

SECRETARIAAT ------------------------------~
ARTIKEL 25. -----------------------------------~
1. De vereniging heeft een secretariaat.
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2. De algemeen secretaris/directeur wordt benoemd en ontslagen door het----------
algemeen bestuur op voordracht van het dagelijks bestuur.---------------------------

3. De algemeen secretaris is secretaris van het algemeen bestuur en het dagelijks
bestuur en heeft daarin een adviserende stem.-------------------------------------------
De algemeen secretaris heeft de leiding van het secretariaat en draagt samen--
met de voorzitter de standpunten van de vereniging uit.--------------------------------

4. Het dagelijks bestuur benoemt en ontslaat de secretarissen op voordracht van -
de algemeen secretaris. ------------------------------------------------------------------------

5. De algemeen secretaris benoemt en ontslaat de overige personeelsleden van --
het secretariaat binnen de door het dagelijks bestuur goedgekeurde formatie.---

6. De algemeen secretaris is na goedkeuring door het dagelijks bestuur bevoegd
om onder zijn verantwoordelijkheid secretariaatswerkzaamheden te laten --------
verrichten voor derden en eveneens werkzaamheden te laten verrichten door---
derden.

PROVINCIALE BESTUREN
ARTIKEL 26. -------------------
1. De vereniging kent het provinciaal bestuur Noord-Holland en het provinciaal-----

bestuurZuid-Holland. ---------------------------------------------------------------------------
2. De provinciale besturen hebben tot taak:

a. de belangen van het bedrijfsleven te behartigen op provinciaal niveau; -------
b. de vereniging te vertegenwoordigen in externe organen op provinciaal -------

niveau die van belang zijn voor het ondernemingsklimaat in hun provincie. --
3. De standpunten van de provinciale besturen worden in de publiciteit ---------------

uitgedragen door de voorzitter van het betreffende provinciale bestuur of de-----
voorzitter van de vereniging.

4. De provinciale besturen zijn samengesteld uit de voorzitters van de kringen in --
de onderscheiden provincies en/of een vaste vertegenwoordiger van de ----------
kringen. ---------------------------------------------------------------------------------------------

5. De voorzitters van de provinciale besturen worden benoemd door het algemeen
bestuur op voordracht van het betreffende provinciale bestuur en een -------------
eensluidende voordracht van het dagelijks bestuur. -------------------------------------

6. De provinciale besturen kunnen zich laten bijstaan door andere ---------------------
vertegenwoordigers van belangrijke bedrijven en vertegenwoordigers van--------
andere organisaties van het bedrijfsleven binnen de provincie.-----------------------

KRINGEN -----------------------------------------------------------------------------------------------
ARTIKEL 27. -------------------------------------------------------------------------------------------
1. Met goedkeuring van het algemeen bestuur kunnen regionale of plaatselijke ----

kringen worden opgericht, waartoe alle leden, die in het werkgebied van die -----
kring woonachtig en/of werkzaam zijn, behoren.
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2. De kringen hebben tot taak: -------------------------------------------------------------------
a. de bovenlokale en regionale belangen van het bedrijfsleven te behartigen---

binnen hun gebied in samenwerking met daarvoor in aanmerking komende-
lokale organisaties van het bedrijfsleven;----------------------------------------------

b. het ontmoetingsplatform te zijn voor de verenigingsleden in hun gebied; -----
c. de vereniging te vertegenwoordigen in externe organen binnen hun gebied.

3. De standpunten van de kring worden in de publiciteit uitgedragen door de--------
voorzittervan de kring dan wel de voorzitter van het provinciale bestuur. Dit -----
geschiedt bij aangelegenheden van bovenregionaal belang in overleg met het --
dagelijks bestuur. ---------------------------------------------------------------------------------

4. Elke kring wordt bestuurd door een kringbestuur, dat wordt benoemd en----------
ontslagen door en uit de leden van de kring. De benoeming van de voorzitter ---
behoeft vooraf de goedkeuring van het dagelijks bestuur. -----------------------------

5. De leden van een kringbestuur worden benoemd voorde tijd van vier jaar en ---
zijnterstond eenmaal voor een zelfde periode herbenoembaar. ---------------------

ALG EME N E VERGADERING----------------------------------------------------------------------
ARTIKEL 28. -------------------------------------------------------------------------------------------
1. Met inachtneming van het gestelde in artikel 33 lid 2 roept het algemeen ---------

bestuurten minste eenmaal per jaar de algemene vergadering bijeen. ------------
2. Voorts is het algemeen bestuur, op schriftelijk verzoek van ten minste een -------

zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van het een/tiende--------
gedeelte van de stemmen in een algemene vergadering dan wel van ten minste
vijftig stemgerechtigde leden, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene -
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het
verzoek. Indien niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg wordt---------
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze-----
waarop het algemeen bestuurde algemene vergadering bijeenroept, of bij de---
advertentie in ten minste één ter plaatse waarde vereniging gevestigd is, --------
veelgelezen dagblad. Indien in deze vergadering door ten minste twee/derde ---
van het aantal leden een advies aan het algemeen bestuur wordt opgesteld, is -
het algemeen bestuur verplicht dit advies op te volgen. --------------------------------

3. De leden worden ten minste veertien dagen van tevoren schriftelijk, onder -------
opgave van de agenda, ter vergadering opgeroepen, waarbij de dag van ---------
oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend.--------------------

4. De vergadering als bedoeld in artikel 28 lid 1 stelt de jaarlijkse begroting en de -
jaarlijkse contributie vast.-----------------------------------------------------------------------

TOEGANG EN STEMRECHT----------------------------------------------------------------------
ARTIKEL 29.
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1. Alle leden die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene vergadering
en hebben daarin ieder één stem. -----------------------------------------------------------

2. Een ondernemingslid kan zich in vergaderingen uitsluitend laten --------------------
vertegenwoordigen door één of meer natuurlijke personen die ingevolge artikel-
5lid 1 zijn aangewezen om het lidmaatschap -met inachtneming van het --------
gestelde in lid 1 van dit artikel -uit te oefenen.--------------------------------------------
De oproeping als bedoeld in artikel 28 lid 3 wordt gericht aan de door het---------
ondernemingslid aangewezen vertegenwoordiger(s). -----------------------------------

3. Een lid kan zich door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten ----------
vertegenwoordigen. ------------------------------------------------------------------------------

ARTIKEL 30. -------------------------------------------------------------------------------------------
Van een vergadering wordt door het secretariaat een verslag gemaakt, dat in --------
dezelfde vergadering dan wel in een volgende vergadering wordt vastgesteld. -------
ARTIKEL 31. -------------------------------------------------------------------------------------------
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging

of door één van de vice-voorzitters van het algemeen bestuur.-----------------------
Bij beider ontstentenis of belet treedt één van de andere leden van het------------
algemeen bestuur door het dagelijks bestuur aan te wijzen als voorzitter op.-----
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de ---
vergadering daarin zelve.-----------------------------------------------------------------------

2. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door--
de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de ---
inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet ----------
schriftelijk vastgelegd voorstel.----------------------------------------------------------------

3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het tweede 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 schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde----------
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. --------------------

BESLUWORM I NG ---------------------------------------------------------------
ARTIKEL 32. -------------------------------------------------------------------------------------------
1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van

de organen van de vereniging genomen met volstrekte meerderheid van de -----
uitgebrachte stemmen.--------------------------------------------------------------------------
Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid ------
heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen---
die het hoogste aantal stemmen hebben behaald.---------------------------------------
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2. Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij ---
de vergadering op voorstel van de voorzitter anders beslist. --------------------------
Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee. Bij staking van --------
stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd. Staken de stemmen -
wederom dan beslist het lot. -------------------------------------------------------------------
Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn --------------
verworpen. -----------------------------------------------------------------------------------------

JAARVERSLAG EN REKENING EN VERANT1N00RDING -------------------------------
ARTIKEL 33. -------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het algemeen bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging

zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en----
verplichtingen kunnen worden gekend. -----------------------------------------------------

2. Het algemeen bestuur brengt in een algemene vergadering, te houden binnen--
zes maanden na afloop van een verenigingsjaar, behoudens verlenging van ----
deze termijn door de algemene vergadering, zijn verslag uit over dit----------------
verenigingsjaar en doet, onder overlegging van een balans en een staat van ----
baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in dat jaar gevoerd --------
bestuur. ---------------------------------------------------------------------------------------------

3. Alle jaarstukken van de vereniging moeten worden gecontroleerd door een ------
registeraccountant, die door het algemeen bestuur wordt benoemd.----------------

4. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene ---------------
vergadering strekt tot decharge van het algemeen bestuur. ---------------------------

5. Het algemeen bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2
ten minste zeven jaar te bewaren. -----------------------------------------------------------

WIJZIGING STATUTEN EN ONTBINDING VAN DE VERENIGING ---------------------
ARTIKEL 34. -------------------------------------------------------------------------------------------
1. Besluiten tot wijziging van deze statuten kunnen slechts worden genomen met -

een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte ----------
stemmen in een algemene vergadering.----------------------------------------------------

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een-------
voorstel tot statutenwijziging of ontbinding hebben gedaan, moeten ten minste--
vijf dagen vóór de 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 afloop van de dag waarop de ------
vergadering wordt gehouden. -----------------------------------------------------------------

3. Op de agenda van de algemene vergadering dient het voorstel tot------------------
statutenwijziging of tot ontbinding te worden vermeld, alsmede de plaats waar --
het voorstel tot statutenwijziging voorde leden ter inzage ligt.------------------------
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4. Een statutenwijziging treedt niet inwerking dan nadat hiervan een notariële akte
is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het algemeen -
bestuurdan wel een door de algemene vergadering gemachtigd persoon --------
bevoegd, onder overlegging van een uittreksel uit de notulen van de
vergadering. ------------------------------------------------------------------------

VEREFFEN I N G-------------------------------------------------------------------------
ARTIKEL 35.
1. Bij ontbinding van de vereniging is het algemeen bestuur belast met de-----------

vereffening. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten
zoveel mogelijk van kracht. --------------------------------------------------------------------

2. Een eventueel batig saldo zal toevallen aan de leden, tenzij bij het besluit tot----
ontbinding aan dit saldo een andere bestemming wordt gegeven.-------------------

VERE N I G I NGSJAAR---------------------------------------------------------------------------------
ARTIKEL 36.
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
REGLEMENTEN -----------------------------------------•
ARTIKEL 37. -----------------------------------------------------------------------------
1. De algemene vergadering kan op voorstel van het algemeen bestuur

reglementen vaststellen, die niet in strijd mogen zijn met de wet noch met de----
statuten. --------------------------------------------------------------------------------------------

2. Besluiten tot het vaststellen of wijzigen van een reglement kunnen slechts -------
worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de-------
geldig uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering.--------------------------

NS C H R I J V I N G----------------------------------------------------------------------------------------
ARTIKEL 38.
1. Het algemeen bestuur is verplicht de vereniging te doen inschrijven in het--------

daartoe bestemde register, gehouden door de Kamer van Koophandel en--------
Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging kantoor houdt en een authentiek
afschrift van de akte, dan wel een authentiek uittreksel van de akte bevattende -
de statuten, ten kantore van dat register neer te leggen. -------------------------------

2. Het algemeen bestuur zorgt ervoor dat in bedoeld register steeds worden -------
ingeschreven de naam, de voornamen en de woonplaats van de bestuursleden
en van andere personen, die de vereniging kunnen vertegenwoordigen.

SLOTBEPALING
ARTIKEL 39. ----•
Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet -
of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.-----------------------------------------
SLOT----------------------------------------•
De comparant is míj, notaris, bekend.
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Deze akte is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant heeft hij--------
verklaard tijdig voor het verlijden van die inhoud te hebben kunnen kennisnemen, --
daarop een toelichting te hebben gekregen, te zijn gewezen op de gevolgen die-----
daaruit voor partijen voortvloeien en op volledige voorlezing van de akte geen prijs -
te stellen. ------------------------------------------------------------------------------------------------
Tenslotte is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de comparant en
vervolgens door mij, notaris, ondertekend.
(Onder de minuutakte volgen de handtekeningen).
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