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Referentie: 2015.350475.01 PA

DOORLOPENDE TEKST

De statuten van de vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Mr J.G.M.
Ruijgrok, notaris te Hilversum, op 8 oktober 2015.

NAAM, ZETEL EN DOEL.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam “Nederlandse Vereniging van Entertainment Retailers –
NVER”, en is gevestigd te Amsterdam.
Artikel 2.
De vereniging is opgericht op één januari negentienhonderdzesenveertig en duurt voort voor
onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 3.
Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van handelaren in film- en
muziekcontent, games en aanverwante artikelen, onder meer het handhaven van een gezonde
onderlinge concurrentie, het bevorderen van de vakbekwaamheid en de verkoop en/of tijdelijk ter
beschikkingstelling (al dan niet gecombineerd) van film- en muziekcontent, alles in de ruimste zin
bedoeld. Onder content wordt verstaan: beeld-, geluids-, en informatiedragers en/of bestanden.
Artikel 4.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het vaststellen, aangaan en in stand houden van voor alle leden bindende reglementen,
overeenkomsten en/of besluiten;
b. het samenwerken met andere instellingen die gelijke, soortgelijke of aanverwante
doeleinden nastreven;
c. het (laten) uitgeven van een periodiek vakblad;
d. het (laten) geven van vakonderricht, voorlichting en steun aan de leden;
e. het doen verlenen van rechtskundige bijstand aan één of meer leden, mits daarmee een
branchebelang is gediend;
f.
het onderhouden van contacten met overheden en andere instanties;
g. het in stand houden van een bureau;
h. het bevorderen van geautomatiseerde bedrijfsvoering door de leden;
i.
het opleggen van sancties aan de leden;
j.
het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten;
k. andere wettige middelen;
LIDMAATSCHAP.
Artikel 5.
1. Leden kunnen uitsluitend zijn handelaren als bedoeld in artikel 3, die door de vereniging als
zodanig zijn aanvaard.
2. Aanmelding voor het lidmaatschap vindt plaats door inlevering bij de vereniging van een
door de kandidaat ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier.
3. Een zodanige aanmelding wordt door de secretaris van het bestuur bezien aan de hand van
de eisen van toelating zoals deze in het huishoudelijk reglement zijn vastgelegd.
4. Binnen vier weken na de aanmelding doet de secretaris van het bestuur aan het kandidaatlid schriftelijke mededeling omtrent al dan niet toelating tot het lidmaatschap.
5. Ingeval van niet-toelating, wordt de reden daarvan vermeld en heeft het kandidaat-lid het
recht om binnen één maand daarna schriftelijk in beroep te gaan bij het bestuur.
6. Het bestuur beslist omtrent het beroepschrift binnen één maand na indiening ervan. Het
bestuur geeft zo spoedig mogelijk kennis van de beslissing aan het kandidaat-lid.
7. Het lidmaatschap eindigt:
a. voor wat natuurlijke personen betreft door overlijden, met dien verstande dat, zodra één
of meer van de erfgenamen en/of rechtverkrijgenden van de overledene als lid tot de
vereniging zijn toegelaten, het lidmaatschap van de overledene wordt geacht te zijn
voortgezet sedert de dag van zijn overlijden;
b. voor wat rechtspersonen betreft door ontbinding;
c. door schriftelijke opzegging zijden het lid;
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d. door schriftelijke opzegging namens de vereniging;
e. door ontzetting (royement).
8. Opzegging door een lid kan slechts plaatsvinden tegen het einde van het verenigingsjaar,
zulks met inachtneming van een termijn van tenminste een maand.
9. Opzegging namens de vereniging kan plaatsvinden wanneer een lid heeft opgehouden aan
de vereisten voor het lidmaatschap, zoals deze in de onderhavige statuten en in het
huishoudelijk reglement zijn omschreven, te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs niet van
de vereniging kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. Bij deze opzegging
dient een termijn van tenminste één maand te worden in acht genomen.
10. Ontzetting met onmiddellijke ingang wordt uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met
de statuten, reglementen, overeenkomsten of besluiten van de vereniging of de vereniging
onredelijk benadeelt.
11. Naast gewone leden kunnen door de algemene vergadering ook één of meer Ereleden,
Leden van Verdienste en een Erevoorzitter worden benoemd. Zij zijn in die hoedanigheid
geen leden der vereniging in de zin als hiervoor omschreven, hebben het recht
vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren doch hebben daarin als zodanig
geen stemrecht. Hun rechten en verplichtingen worden geregeld in het huishoudelijk
reglement.
12. Door toetreding tot de vereniging is het lid gebonden aan de statuten en reglementen van de
vereniging alsmede aan de bepalingen, neergelegd in wettig genomen besluiten en/of
rechtsgeldig gesloten overeenkomsten.
Artikel 6.
1. Opzegging alsmede ontzetting van een lid geschiedt door het bestuur. De betrokkene wordt
ten spoedigste schriftelijk van dat besluit in kennis gesteld, met opgave van redenen.
2. Het betrokken lid kan binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit
tot opzegging of ontzetting daarvan in beroep komen bij de algemene vergadering. Het
beroep wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur en behandeld in de eerstvolgende
algemene vergadering. De beslissing van deze algemene vergadering is onherroepelijk.
3. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken lid geschorst.
4. Gedurende de schorsing en bij beëindiging van het lidmaatschap door opzegging of
ontzetting in de loop van het verenigingsjaar, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het
geheel verschuldigd en is de betrokkene gehouden tot nakoming van zijn overige
verplichtingen uit het lidmaatschap voortvloeiende, zonder van zijn rechten daaruit gebruik
te kunnen maken.
GELDMIDDELEN.
Artikel 7.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies, entreegelden, erfstellingen,
legaten, schenkingen en alle andere baten.
2. Het bestuur stelt de contributies vast behoudens goedkeuring door de algemene
vergadering. Hetzelfde geldt voor de entreegelden en andere heffingen.
BESTUUR.
Artikel 8.
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit drie of vijf personen. Het aantal bestuursleden
wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. Bestuursleden worden gekozen door de algemene vergadering. De voorzitter wordt in
functie gekozen. Overigens geldt het in lid 7 van dit artikel bepaalde.
3. Slechts leden van de vereniging zijn tot bestuurslid verkiesbaar, tenzij het een bijzonder
voorzitter betreft als in lid 5 van dit artikel vermeld. Wie een lid vertegenwoordigt
overeenkomstig artikel 16 lid 3 en daarnaast in alle opzichten betrokken is bij de handel in
beeld-, geluids- en informatiedragers, is tot bestuurslid verkiesbaar.
4. Indien de vergadering tot het oordeel komt dat uit de bestuursleden geen voor de
vergadering aanvaardbare voorzitter beschikbaar is, of indien ter vergadering waarin de
verkiezing van de voorzitter aan de orde is, minder dan honderd stemgerechtigde leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt de besluitvorming omtrent de verkiezing van
een voorzitter uitgesteld tot een nadere, binnen veertien dagen speciaal voor dit doel uit te
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schrijven, algemene vergadering, die ongeacht het aantal stemgerechtigden, ter vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd, besluiten ter zake kan nemen.
5. Blijkt dan geen voor de vergadering aanvaardbare voorzitter uit de bestuursleden
beschikbaar, dan zal – mits gebleken is van diens bereidheid een dergelijke benoeming te
aanvaarden – een niet-lid tot bijzonder voorzitter worden benoemd voor de duur van één
jaar, behoudens tussentijds ontslag door de algemene vergadering. Deze voorzitter, die
herkiesbaar is en alsdan met dezelfde bepalingen functioneert, zal bij voorkeur niet
bezoldigd zijn en slechts een adviserende stem hebben. Indien echter de stemmen van de
andere bestuursleden staken, zal zijn stem de doorslag geven. Aan hem komen overigens
de bevoegdheden toe welke in deze statuten aan de voorzitter zijn toegekend.
6. Voor de verkiezing tot bestuurslid kan een voordracht worden opgemaakt door:
het bestuur,
tenminste vijf leden,
met dien verstande dat ingeval van een voordracht door tenminste vijf leden de voordracht
schriftelijk dient te zijn opgemaakt en door bedoelde leden dient te zijn ondertekend; ook
dient zij vergezeld te gaan van een schriftelijke en ondertekende verklaring van de
betrokkene dat hij bereid is, ingeval van verkiezing, het bestuurslidmaatschap te
aanvaarden; bedoelde voordracht en bedoelde verklaring dienen bij het bestuur te zijn
ingediend tenminste vijf dagen vóór de dag der vergadering. Elke voordracht door een
conform deze statuten daartoe bevoegd(e) orgaan/hoeveelheid leden, ter voorziening in een
vacature bevat één naam. Ontbreekt zodanige voordracht, dan is de vergadering vrij in haar
keuze.
7. De Bestuursleden wijzen uit hun midden een secretaris en een penningmeester aan,
alsmede een vice-voorzitter. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het
dagelijks bestuur.
Artikel 9.
1. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar, met dien verstande dat zij
aftreden in de jaarvergadering die gehouden wordt in het derde kalenderjaar na dat van hun
verkiezing. Er is een rooster van aftreden, gehouden door het bestuur, zodanig dat aan
vorenstaande eis wordt voldaan. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
2. Een bestuurslid defungeert voorts als zodanig:
a. door het eindigen van zijn lidmaatschap der vereniging casu quo van zijn
vertegenwoordiging overeenkomstig artikel 16 lid 3;
b. door vrijwillig aftreden;
c. door ontslag door de algemene vergadering.
3. In vacatures wordt voorzien zodra een algemene vergadering wordt gehouden. Ingeval van
vacatures blijft het bestuur volkomen bevoegd, met dien verstande dat, indien ten gevolge
van tussentijds defungeren het aantal bestuursleden gedaald is tot een minderheid van het
door de algemene vergadering vastgestelde aantal bestuursleden (doch niet alle
bestuursleden defungeren), binnen twee maanden een buitengewone algemene
vergadering dient te worden gehouden ter voorziening in de vacatures. In afwachting
daarvan beperkt het bestuur zich tot het afdoen van de lopende zaken, tenzij het een nietcontroversieel onderwerp betreft dat geen uitstel kan lijden.
4. Ingeval van defungeren van alle bestuursleden, is de functionaris als bedoeld in artikel 12
verplicht een buitengewone algemene vergadering met een oproeptermijn van éénentwintig
dagen bijeen te roepen, die slechts bevoegd is een interim-bestuur te benoemen in
afwachting van een definitieve voorziening in het bestuur ter eerstvolgende jaarvergadering.
Op dit interim-bestuur is het bepaalde in de laatste zin van het vorige lid van toepassing.
Artikel 10.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur zorgt voor de
uitvoering van de besluiten, in de algemene vergadering genomen, en draagt zorg voor de
nakoming van de statuten, het huishoudelijk reglement en andere reglementen, en/of
besluiten en/of overeenkomsten.
2. Het bestuur is bevoegd adviescommissies met een bepaalde opdracht in te stellen en op te
heffen en de leden daarvan te benoemen en te ontslaan. Het bestuur is bevoegd leden van
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de vereniging sancties op te leggen in de zin van artikel 4 onder i. van de Statuten. Nadere
regelen hieromtrent worden gesteld bij het huishoudelijk reglement.
3. Het bestuur vergadert buiten het van tevoren opgestelde rooster zo dikwijls als de voorzitter
of twee der overige bestuursleden dit wenselijk acht(en). Bestuursvergaderingen worden
bijeengeroepen op een termijn van tenminste vijf dagen.
4. Het bestuur kan geldige besluiten nemen in een bestuursvergadering waarin tenminste de
meerderheid der in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met
volstrekte meerderheid van stemmen. Indien in een bestuursvergadering niet het vereiste
aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan in een tweede vergadering
bijeen te roepen binnen drie dagen na de eerste vergadering, op een termijn van tenminste
vijf dagen en ten hoogste twee weken, alleen over de agendapunten van de vorige
vergadering rechtsgeldig besloten worden met volstrekte meerderheid van stemmen,
ongeacht het alsdan aanwezige aantal bestuursleden.Een bestuurslid kan aan een
medebestuurslid der vereniging schriftelijk volmacht verlenen zich in een
bestuursvergadering te doen vertegenwoordigen, daarin het woord te voeren en daarin te
stemmen.
5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits met algemene stemmen.
Zodanige besluiten worden schriftelijk vastgelegd door de functionaris als in artikel 12 van
de statuten bedoeld, of bij diens ontstentenis door de secretaris, en bij de notulen als in lid 6
bedoeld bewaard.
6. Van de bestuursvergaderingen worden notulen gehouden door of onder
verantwoordelijkheid van de secretaris.
Artikel 11.
1. De voorzitter en een van de overige leden van het dagelijks bestuur respectievelijk twee
leden van het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.
Ingeval van ontstentenis of belet van twee leden van het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen het overige lid van het dagelijks bestuur en een lid van het bestuur de
vereniging in en buiten rechte. Aan de in artikel 12 te noemen bijzondere functionaris kan
volmacht worden gegeven ter zake van rechtshandelingen het bestuursbeleid
uitvoerende.De desbetreffende volmacht wordt hem schriftelijk verleend, wordt ondertekend
overeenkomstig het hiervóór bepaalde en wordt ingeschreven in het verenigingenregister.
2. De vereniging is bevoegd tot het aangaan van geldleningen, alsmede het kopen,
vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerend goed, voor overeenkomsten
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, mits
het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering daartoe verkrijgt.
Artikel 12.
Onverminderd zijn verantwoordelijkheid, stelt het bestuur een bijzondere functionaris aan die
belast is met de dagelijkse gang van zaken en de uitvoering van de besluiten van de vereniging.
Aan hem kan de titel “directeur NVER/SNP” worden verleend.
ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13.
1. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een algemene ledenvergadering
(jaarvergadering) gehouden, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit
en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn
in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de rekening en verantwoording bedoeld in het vorige lid
aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een
accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de
algemene ledenvergadering jaarlijks een commissie van ten minste drie leden die geen deel
van het bestuur mogen uitmaken. Deze commissie, Financiële Commissie genaamd,
onderzoekt na afloop van het lopende boekjaar de rekening en verantwoording van het
bestuur, en zij brengt aan de eerstvolgende jaarvergadering verslag uit van haar
bevindingen.
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Na goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en
verantwoording kan de algemene ledenvergadering besluiten tot décharge van het bestuur.
Artikel 14.
1. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden ingevolge bestuursbesluit of op
schriftelijk verzoek van tenminste vijfendertig leden. Kent de vereniging minder dan
driehonderdvijftig stemgerechtigde leden, dan worden bedoelde vergaderingen gehouden
op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van ééntiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering. Zodanige
verzoeken dienen tevens het (de) ter vergadering te behandelen onderwerp(en) te
vermelden.
2. Ingeval van zodanig verzoek is het bestuur tot het bijeenroepen van de vergadering verplicht
op een termijn van niet langer dan vier weken.
3. Is aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg gegeven, dan kunnen de verzoekers
zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze als in artikel 15 vermeld of bij advertentie in
tenminste één landelijk veel gelezen dagblad.
Artikel 15.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door of namens het bestuur dan wel
door de verzoekers als in artikel 14 bedoeld, ofwel door de functionaris als in artikel 12
bedoeld indien artikel9 lid 4 van toepassing is, en wel met inachtneming van een termijn van
tenminste veertien dagen.
2. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te verzenden schriftelijke mededeling
waarin de ter vergadering te behandelen onderwerpen worden vermeld.
3. Teneinde de leden hiertoe de gelegenheid te bieden, wordt voor zover mogelijk van de
voorgenomen vergaderdatum en van de termijn voor het indienen van de onderwerpen
daarvoor, tijdig mededeling gedaan in het vakorgaan van de vereniging. Indien ten gevolge
het bepaalde in artikel 14 lid 3 kan worden volstaan met de plaatsing van een advertentie,
dient deze advertentie de ter vergadering te behandelen onderwerpen te vermelden op
gelijke wijze als hiervoor bepaald is ten aanzien van de aan de leden te verzenden
schriftelijke mededeling.
Artikel 16.
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Zij hebben het recht daar het
woord te voeren. Zij mogen zich doen vergezellen door één adviseur, die in dat geval mede
bevoegd is het woord te voeren. De voorzitter beslist of andere bezoekers tot (een deel van)
de vergadering toegelaten mogen worden en/of bezoekers het woord mogen voeren.
2. Echter wordt geen toegang verleend tot de algemene vergadering aan de leden die niet
hebben voldaan aan hun financiële verplichtingen, het lopende jaar inbegrepen.Zodanige
leden zijn van rechtswege geschorst voor de duur van hun verzuim.
3. Het recht om aan stemmingen deel te nemen of om in een orgaan der vereniging gekozen
te worden, alsmede alle andere aan het lidmaatschap verbonden rechten, worden door het
lid zelf uitgeoefend of door een door hem schriftelijk gemachtigde persoon, in dienst bij zijn
onderneming blijkens een over te leggen kopie van de werknemersverklaring. Bij een
naamloze of besloten vennootschap met één directeur, oefent die directeur die rechten uit.
Betreft het een onderneming die uitgeoefend wordt door meer dan één persoon, een
vennootschap onder firma of een naamloze of besloten vennootschap met méér dan één
directeur, dan worden de bedoelde rechten uitgeoefend door diegene van de bestuurders
die daartoe door de andere bestuurder(s) schriftelijk is gemachtigd. Bedoelde gemachtigde
dient gerechtigd te zijn het lid te vertegenwoordigen conform de inschrijving in het
handelsregister van de betreffende Kamer van Koophandel.
4. Voorts is ieder lid bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door één schriftelijk daartoe
gemachtigd ander lid, met dien verstande dat een lid nimmer voor méér dan twee leden als
gemachtigde kan optreden.
5. Per onderneming wordt slechts één stem uitgebracht en wel door degene die daartoe
bevoegd is volgens het in de vorige leden bepaalde. Maken twee of meer ondernemingen,
hetzij hoofdvestigingen en/of filialen, in feite deel uit van één onderneming of van een groep
ondernemingen, dan wordt het stemrecht alleen namens de in een schriftelijke volmacht
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bedoeld in lid 3, als zodanig aan te duiden hoofdvestiging uitgeoefend.
De geldigheid van de hiervoor bedoelde volmachten welke vóór de aanvang van de
vergadering bij het bestuur moeten zijn ingediend, staat ter beoordeling van de voorzitter.
Van zijn beslissing kan men in beroep komen bij de vergadering.
7. Stemming over zaken geschiedt mondeling en openbaar, over personen schriftelijk en
geheim. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, evenals het stemmen
over zaken bij handopsteken, mits dit geschiedt op voorstel van de
voorzitter en
niemand der aanwezigen zich daartegen verzet.
8. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der
uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten een grotere meerderheid voorschrijven. Bij staking
van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
9. Bij stemming over personen is hij gekozen die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte
stemmen op zich heeft verenigd.
10. Wordt tezelfdertijd gestemd ter voorziening in méér dan één vacature, dan is eveneens een
volstrekte meerderheid vereist.
11. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, waarbij met de
naam van het stemmend lid ondertekende stemmen bij schriftelijke stemming niet
meetellen. Voor het bepalen van enige meerderheid tellen blanco stemmen niet mee.
12. Telling van de stemmen kan door de voorzitter worden opgedragen aan een stembureau.
13. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is
beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan
wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering
of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
14. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Hij handhaaft de orde aldaar. Hij is
bevoegd personen die de orde herhaaldelijk verstoren uit de vergadering te laten
verwijderen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal de vice-voorzitter en, als ook deze
afwezig is, een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, de vergadering
leiden. Betreft het een vergadering als in artikel 9 lid 4 bedoeld, dan wordt deze door de
functionaris als in artikel 12 bedoeld aangewezen.
15. In een vergadering mag niet worden besloten omtrent onderwerpen die niet in de
bijeenroeping zijn vermeld, tenzij het betreft moties van wantrouwen jegens één of meer
bestuursleden, in vergaderingen waarbij minimaal éénhonderd leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 17.
1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin nadere regelen
gegeven worden omtrent het lidmaatschap en de contributie, de werkzaamheden van het
bestuur, de adviesraad en de adviescommissies, alsmede omtrent het functioneren van het
bureau der vereniging, en voorts omtrent alle verdere onderwerpen waarvan de regeling
haar gewenst voorkomt.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts plaatsvinden bij besluit van de
algemene vergadering.
3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, die afwijken van of in
strijd zijn met de bepalingen van de wet of de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de
statuten wordt toegestaan.
STATUTENWIJZIGING.
Artikel 18.
1. Voorstellen tot wijziging van de statuten kunnen in een algemene vergadering slechts
worden behandeld indien zij op de agenda der vergadering vermeld staan en tevens een
exemplaar van de voorgenomen wijzigingen bij de bijeenroeping der vergadering is
gevoegd. Besluitvorming daaromtrent mag slechts plaatsvinden wanneer ter vergadering
tenminste tweederde van het aantal stemgerechtigde leden der vereniging aanwezig of
vertegenwoordigd is.
2. Mocht het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen
6.
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vier weken de oproep tot een nieuwe vergadering gedaan, welke alsdan kan besluiten tot
statutenwijziging, ongeacht het aantal aanwezige leden.
3. Een voorstel tot wijziging geldt voorts slechts als aanvaard, wanneer drievierde van de
geldig uitgebrachte stemmen zich vóór dit voorstel heeft verklaard.
ONTBINDING.
Artikel 19.
1. Een voorstel tot ontbinding der vereniging kan in de algemene vergadering slechts worden
behandeld wanneer het op de agenda der vergadering vermeld staat. Voorts is het bepaalde
in artikel 18 van overeenkomstige toepassing.
2. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de
vereffening door het dagelijks bestuur. Echter is, gelijktijdig met het besluit tot ontbinding,
instelling van een liquidatiecommissie verplicht, waarin tenminste één niet-lid van de
vereniging dient te worden opgenomen, namelijk een register-accountant. Zodra het besluit
tot liquidatie genomen is, kunnen geen betalingen ten laste van de vereniging plaatsvinden
zonder medewerking van deze derde. Ontbreekt diens handtekening, dan is de betaling en
de opdracht daartoe van onwaarde. Heeft de algemene vergadering verzuimd een liquidatiecommissie in te stellen, dan wordt die commissie gevormd door het bestuur tezamen met
bedoelde derde, wiens aanwijzing dan onverwijld bij de bevoegde kantonrechter dient te
worden aangevraagd, in afwachting waarvan geen betalingen als bovenvermeld kunnen
geschieden. Vervanging van bedoelde derde kan slechts geschieden doordat de
kantonrechter zulks beslist op verzoek van de meerderheid van de overige leden van de
liquidatiecommissie of op verzoek van de derde zelf.
3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te
bepalen doeleind(en).
4. 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 en
reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de
vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
GESCHILLEN, SLOTBEPALINGEN.
Artikel 20.
In alle gevallen waarin deze statuten niet of niet-ondubbelzinnig voorzien, of waarin er geschillen
bestaan omtrent of voortvloeiende uit de toepassing van een of meer bepalingen van deze
statuten, beslist de algemene vergadering.

