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S T A T U T E N :  

Definities. 

Artikel 1. 

In deze statuten wordt verstaan onder: 

a. World Trade Centers Association: 

 World Trade Centers Association, Incorporated, opgericht te New Orleans, 

Verenigde Staten van Amerika, naar het recht van de staat Delaware, in april 

negentienhonderdachtenzestig en kantoor houdende te New York; 

b. World Trade Center: 

 een gebouw of gebouwencomplex, dat voorziet in gecentraliseerde huisvesting 

voor zowel activiteiten als diensten ten behoeve van wereldhandel en internati-

onale handelsbetrekkingen, de stimulering, bevordering en bescherming van 

zodanige handel en handelsbetrekkingen en al hetgeen met het vorenstaande 

verband houdt; 

c. World Trade Center Amsterdam: 

 het gebouwencomplex als hiervoor onder b omschreven aan de Strawinskylaan 

te Amsterdam, waarin de vereniging is gevestigd; 

d. de vereniging: 

 de rechtspersoon WTC Amsterdam Business Club, gevestigd te Amsterdam. 

Naam, zetel. 

Artikel 2. 

De vereniging draagt de naam WTC Amsterdam Business Club en heeft haar zetel te 

Amsterdam. 

Doel en middelen. 

Artikel 3. 

3.1. De vereniging heeft - uitgaande van de doelstellingen van de World Trade 

Centers Association - ten doel een bijdrage te leveren aan de bevordering 

van de internationale belangen van handel, nijverheid en zakelijke dienstver-

lening in de regio Amsterdam, door middel van: 

 - het verlenen van diensten, in het bijzonder aan de leden van de ver-

eniging en aan de bij de World Trade Centers Association aangesloten 

World Trade Centers en hun leden; 

 - het bevorderen van de communicatie tussen de leden van de vereni-

ging; 

 - het behartigen van de belangen van de leden; 

 - het bevorderen van de samenwerking, in de ruimste zin, met de ande-

re bij de World Trade Centers Association aangesloten World Trade 

Centers. 
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3.2. De vereniging tracht, al dan niet in samenwerking met instanties op soortge-

lijk of aanverwant gebied haar doel te bereiken onder meer door: 

 a. centraal georganiseerde dienstverlening, waarvan de leden van de ver-

eniging tegen vergoeding gebruik kunnen maken en welke tevens be-

schikbaar is voor leden van elders in de wereld gevestigde World Trade 

Center verbanden; 

 b. het organiseren of doen organiseren van op de praktijk van de interna-

tionale handel gerichte lezingen, seminars, cursussen en dergelijke; 

 c. het organiseren en/of coördineren van uit het buitenland afkomstige of 

naar het buitenland gaande handelsmissies. 

Organen van de vereniging. 

Artikel 4. 

De organen van de vereniging hebben geen rechtspersoonlijkheid. 

Vereisten voor het lidmaatschap. 

Artikel 5. 

5.1. De vereniging kent: 

 - leden-huurders; 

 - leden-niet huurders; 

 - ereleden. 

5.2. Leden-huurders kunnen uitsluitend zijn natuurlijke personen, rechtspersonen 

(naar Nederlands of buitenlands recht), maatschappen, vennootschappen 

onder firma en commanditaire vennootschappen, alsmede daarmede gelijk te 

stellen samenwerkingsvormen naar buitenlands recht - ieder van welke ge-

noemde samenwerkingsvormen hierna zal worden aangeduid als "vennoot-

schap" - die huurder zijn van kantoorruimte in het World Trade Center Am-

sterdam. 

5.3. Leden-niet huurders kunnen zijn natuurlijke personen, rechtspersonen en 

vennootschappen die geen huurder zijn van kantoorruimte in het World Tra-

de Center Amsterdam. 

5.4. Ereleden zijn natuurlijke personen die als zodanig door het bestuur zijn be-

noemd. 

5.5. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden worden daaronder ver-

staan leden-huurders, leden-niet huurders en ereleden tenzij uitdrukkelijk 

van het tegendeel blijkt. 

Aanvang van het lidmaatschap. 

Artikel 6. 

6.1. Aanmelding voor het lidmaatschap van lid-huurder of lid-niet huurder ge-

schiedt schriftelijk bij de secretaris van het bestuur. 

6.2. Indien het betreft een aanmelding als lid-huurder, is het bestuur gehouden 

het lidmaatschap te verlenen. 

6.3. Indien het betreft een aanmelding als lid-niet huurder, wordt omtrent de 
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toelating beslist door het bestuur, dat zich desgewenst kan doen adviseren 

door een toelatingscommissie bestaande uit drie natuurlijke personen, welke 

door de algemene vergadering voor de tijd van drie jaar worden benoemd uit 

de leden. 

 Bestuursleden van de vereniging kunnen geen deel uitmaken van de toela-

tingscommissie. 

6.4. De wijze van aanmelding, de behandeling daarvan alsmede de vereisten voor 

het lidmaatschap als lid-niet huurder kunnen nader geregeld worden bij 

Huishoudelijk Reglement. 

6.5. Indien het bestuur tot niet-toelating beslist, staat aan de betrokkenen geen 

beroep open op de algemene vergadering. 

6.6. Het lidmaatschap is persoonlijk. 

 Indien het lidmaatschap een vennootschap of rechtspersoon betreft is die 

vennootschap of rechtspersoon gehouden de vereniging schriftelijk mede te 

delen welke natuurlijke persoon de aan het lidmaatschap van die vennoot-

schap of rechtspersoon verbonden rechten zal uitoefenen. 

 De in de vorige zin bedoelde natuurlijke persoon moet beherend vennoot, 

bestuurder of algemeen procuratiehouder van die vennootschap of rechts-

persoon zijn. 

 Zijn aanwijzing behoudt jegens de vereniging haar gelding totdat zij door 

een andere is vervangen. 

Einde van het lidmaatschap. 

Artikel 7. 

7.1. Het lidmaatschap ten aanzien van een lid eindigt: 

 a. indien het een lid-huurder betreft: zodra hij ophoudt huurder te zijn 

van kantoorruimte in het World Trade Center Amsterdam; 

 b. door opzegging door een lid, welke uitsluitend kan geschieden tegen 

het einde van een verenigingsjaar bij aangetekend schrijven gericht 

aan het bestuur van de vereniging, mits met inachtneming van een op-

zeggingstermijn van ten minste drie maanden; 

 c. door opzegging namens de vereniging, welke kan geschieden wanneer 

een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer 

een lid in staat van faillissement wordt verklaard of wanneer aan een 

lid surséance van betaling is verleend, wanneer van de vereniging re-

delijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voort-

duren. 

  De opzegging namens de vereniging, die te allen tijde kan plaatsvin-

den, geschiedt door het bestuur bij aangetekend schrijven zonder in-

achtneming van enige opzeggingstermijn; 

 d. door ontzetting door de vereniging, welke uitsluitend kan geschieden 

wanneer een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of be-
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sluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze bena-

deelt. 

  Ontzetting door de vereniging geschiedt door het bestuur, dat de be-

trokkene ten spoedigste bij aangetekend schrijven van het besluit met 

opgave van redenen in kennis stelt; 

 e. door overlijden van een lid-natuurlijk persoon of ontbinding van een 

lid-rechtspersoon of vennootschap. 

7.2. Van een besluit tot opzegging, uitsluitend op grond van het feit dat van de 

vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten 

voortduren, alsmede van een besluit tot ontzetting staat een lid binnen één 

maand na ontvangst van de desbetreffende kennisgeving beroep open op de 

algemene vergadering. 

 Gedurende beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

7.3. Een lid kan niet door opzegging van het lidmaatschap een besluit waarbij de 

verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen op-

zichte uitsluiten. 

7.4. Een opzegging welke in strijd met het bepaalde in lid 1 onder b van dit arti-

kel is verricht, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten 

tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 

7.5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft 

desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, met dien 

verstande dat bij een huurderswisseling in de loop van een verenigingsjaar 

geen dubbele afdracht als bedoeld in artikel 20 onder b verschuldigd wordt. 

Rechten en verplichtingen van de leden. 

Artikel 8. 

8.1. De leden van de vereniging hebben het recht: 

 - de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en 

stem uit te brengen, een en ander overeenkomstig het hierna in artikel 

15 bepaalde; 

 - tegen de door het bestuur vast te stellen vergoeding gebruik te maken 

van de diensten en activiteiten van de vereniging, als bedoeld in artikel 

3. 

8.2. De leden van de vereniging zijn verplicht: 

 - tot het naleven van de statuten, het Huishoudelijk Reglement en even-

tuele andere reglementen van de vereniging, alsmede van de besluiten 

van haar organen; 

 - tot het betalen - voor zover de lidmaatschapsfee niet een component is 

van de huurprijs van een lid-huurder - van de door het bestuur vast te 

stellen (jaarlijkse) bijdrage; 

 - tot het nakomen van de overige verplichtingen welke uit het lidmaat-

schap van de vereniging voortvloeien. 
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8.3. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereni-

ging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd krachtens besluit 

van de algemene vergadering. 

Bestuur. 

Artikel 9. 

9.1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste 

vijf leden. 

9.2. a. De bestuursleden worden op voordracht van het bestuur benoemd door 

de algemene vergadering uit die leden van de vereniging welke natuur-

lijke personen zijn, alsmede uit de in artikel 6 lid 6 bedoelde personen. 

 b. Indien geen voordracht is opgemaakt is de algemene vergadering vrij 

in de benoeming. 

9.3. Indien een vacature in het bestuur ontstaat, wordt, met inachtneming van 

het hiervoor in dit artikel bepaalde, door de algemene vergadering een be-

stuurslid benoemd. 

 Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester. 

9.4. Het bestuur stelt jaarlijks voor vijftien november een begroting en een acti-

viteitenplan op voor het komende boekjaar. 

Bestuurstaak en vertegenwoordiging. 

Artikel 10. 

10.1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het 

besturen van de vereniging. 

10.2. Indien er één of meer vacatures in het bestuur zijn blijft het bestuur be-

voegd. 

10.3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde en voor zover uit de wet 

niet anders voortvloeit, wordt de vereniging vertegenwoordigd door: 

 a. hetzij het bestuur; 

 b. hetzij de voorzitter tezamen met de secretaris; 

 c. hetzij de voorzitter tezamen met de penningmeester; 

 d. hetzij de secretaris tezamen met de penningmeester. 

10.4. Het bestuur kan, mits bij schriftelijke volmacht, andere dan de in lid 3 van 

dit artikel genoemde leden van het bestuur of andere personen machtigen de 

vereniging te vertegenwoordigen met betrekking tot in die volmacht vermel-

de rechtshandelingen. 

Einde lidmaatschap bestuur. 

Artikel 11. 

11.1. a. Een bestuurslid kan te allen tijde worden ontslagen of geschorst door 

de algemene vergadering. 

 b. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag 

eindigt door het verloop van die termijn. 
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11.2. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt ten aanzien van een lid van het 

bestuur voorts: 

 a. door overlijden; 

 b. door bedanken, mits dit schriftelijk is geschied met inachtneming van 

een periode van drie maanden; 

 c. indien een bestuurslid onder curatele is gesteld, aan hem surséance 

van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is verklaard, dan 

wel op andere wijze de vrije beschikking over zijn vermogen heeft ver-

loren; 

 d. ten aanzien van een bestuurslid als in artikel 9 lid 2 bedoeld, dat lid is 

van de vereniging, door het eindigen van zijn lidmaatschap; 

 e. ten aanzien van een bestuurslid als in artikel 9 lid 2 bedoeld, dat geen 

lid is van de vereniging en dat voortkomt uit de kring van de huurders 

door het eindigen van het lidmaatschap van de rechtspersoon of ven-

nootschap waarvan hij (beherend) vennoot, bestuurder of algemeen 

procuratiehouder is, als ook wanneer hij geen beherend vennoot, be-

stuurder of algemeen procuratiehouder van die vennootschap of 

rechtspersoon meer is. 

Vergaderingen van het bestuur en besluitvorming. 

Artikel 12. 

12.1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere leden van het 

bestuur zulks wenselijk achten. 

12.2. Oproeping ter vergadering geschiedt door de secretaris van het bestuur met 

inachtneming van een oproepingstermijn van veertien dagen, de dag van de 

oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. 

12.3. Bestuursleden kunnen zich ter vergadering, mits bij schriftelijke volmacht, 

door een ander lid van het bestuur doen vertegenwoordigen. 

12.4. In de vergaderingen van het bestuur brengt ieder lid van het bestuur één 

stem uit. 

12.5. Alle besluiten van het bestuur dienen te worden genomen met volstrekte 

meerderheid van stemmen. 

12.6. Over zaken wordt mondeling, over personen zo nodig schriftelijk gestemd bij 

ongetekende briefjes; blanco stemmen en ongeldige stemmen worden ge-

acht niet te zijn uitgebracht. 

12.7. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn ver-

worpen; bij staking van stemmen over personen is de stem van de voorzitter 

van het bestuur doorslaggevend. 

12.8. Van het verhandelde in elke vergadering van het bestuur worden door de 

secretaris notulen opgemaakt die in de eerstvolgende vergadering worden 

vastgesteld, ten blijke waarvan zij door de voorzitter en de secretaris worden 

getekend. 
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Jaarverslag, rekening en verantwoording, onderzoek. 

Artikel 13. 

13.1. Het boekjaar van de vereniging - hierna te noemen: "verenigingsjaar" - loopt 

gelijk aan het kalenderjaar. 

13.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zoda-

nige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en ver-

plichtingen kunnen worden gekend. 

13.3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering, binnen zes maanden na 

afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door 

de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van 

een balans en een staat van baten en lasten en een toelichting daarop, reke-

ning en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd 

bestuur. De hiervoor vermelde stukken worden aan de algemene vergade-

ring ter goedkeuring overgelegd. 

 Na afloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in 

rechte van het bestuur vorderen. 

13.4. De in het vorige lid bedoelde stukken worden gecontroleerd door een door de 

algemene vergadering benoemde commissie, van ten minste twee leden die 

geen deel van het bestuur uitmaken. De commissie legt zijn bevindingen in 

een verslag neer. Dit verslag wordt tezamen met de in lid 3 bedoelde stuk-

ken aan de algemene vergadering overgelegd. Het bestuur is verplicht de 

commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlich-

tingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de 

boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor 

raadpleging beschikbaar te stellen. 

13.5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 van dit ar-

tikel zeven jaar lang te bewaren. 

Algemene vergadering. 

Artikel 14. 

14.1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden 

toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen van de vereni-

ging zijn opgedragen. 

14.2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een 

algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. 

 In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: 

 a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 

met het verslag van de commissie, welke stukken aan de algemene 

vergadering ter goedkeuring worden overgelegd; 

 b. de goedkeuring van de sub a bedoelde stukken; 

 c. de benoeming van de commissie als bedoeld in artikel 13 lid 4; 

 d. voorziening in eventuele vacatures in het bestuur of in de door de al-
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gemene vergadering benoemde commissies; 

 e. voorstellen van het bestuur of van de leden, aangekondigd bij de op-

roeping voor de vergadering; 

 f. de verlening van décharge aan het bestuur voor het over het verstre-

ken jaar gevoerde bestuur. 

14.3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit 

wenselijk oordeelt. 

14.4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van hetzij ten minste de helft 

van het aantal leden van het bestuur, hetzij ten minste een zodanig aantal 

leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stem-

men in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een al-

gemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. 

 Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, 

kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan overeenkomstig 

het hierna in artikel 18 bepaalde of bij advertentie in ten minste één in Am-

sterdam veel gelezen dagblad. 

Toegang en stemrecht. 

Artikel 15. 

15.1. Behoudens het hierna bepaalde hebben toegang tot de algemene vergade-

ring: 

 a. alle leden van de vereniging die natuurlijke personen zijn; 

 b. alle natuurlijke personen als hiervoor in artikel 6 lid 6 bedoeld, door 

wie de rechten worden uitgeoefend welke zijn verbonden aan het lid-

maatschap van een vennootschap of rechtspersoon; 

 c. alle bestuursleden. 

 Een geschorst bestuurslid en - behalve voor zover het betreft en uitsluitend 

beperkt tot de behandeling van een door hem ingesteld beroep als bedoeld 

in artikel 7 lid 2 - een geschorst lid hebben geen toegang tot de algemene 

vergaderingen. 

15.2. Ieder lid van de vereniging dat niet is geschorst heeft recht op het uitbren-

gen van één stem. 

15.3. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uit-

brengen. 

15.4. Een lid mist stemrecht over zaken die hemzelf, zijn echtgenoot of één van 

zijn bloedverwanten in de rechte lijn betreffen, tenzij deze zaken betrekking 

hebben op de benoeming als lid van één van de organen of andere commis-

sies van de vereniging. 

Voorzitterschap - notulen. 

Artikel 16. 

16.1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het be-

stuur. 
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 Ontbreekt de voorzitter dan treedt één der andere bestuursleden, door het 

bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het 

voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. 

16.2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een 

ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen opgemaakt, 

die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij 

die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van 

het verhandelde laten opmaken. De inhoud van de notulen of van het pro-

ces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht. 

Besluitvorming van de algemene vergadering. 

Artikel 17. 

17.1. 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 voor zover gestemd werd over een 

niet schriftelijk vastgesteld voorstel. 

17.2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoel-

de oordeel, de juistheid daarvan betwist, dan 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. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsge-

volgen van de oorspronkelijke stemming. 

17.3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten 

van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen. 

17.4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn 

uitgebracht. 

17.5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid 

heeft verkregen, dan vinden herstemmingen plaats. Heeft alsdan verder 

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 voormel-

de 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 personen, op wie bij de voorafgaande 

stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die vooraf-

gaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon 

uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij 

de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Inge-

val bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het 

lot, wie van beiden is gekozen. 

17.6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van 
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personen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

17.7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke 

stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stem-

ming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten 

briefjes. 

 Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoof-

delijke stemming verlangt. 

17.8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergade-

ring bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde 

kracht als een besluit van de algemene vergadering. 

17.9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoor-

digd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene 

stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een 

voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding, ook al heeft geen oproeping 

plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig 

ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een 

daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen. 

Bijeenroeping algemene vergaderingen. 

Artikel 18. 

18.1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De 

oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn 

voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de op-

roeping en die van de vergadering niet meegerekend. 

18.2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld onvermin-

derd het hiervoor bepaalde in artikel 17. 

Geldmiddelen. 

Artikel 19. 

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

a. jaarlijkse bijdragen van de leden; 

b. afdracht ten laste van de huuropbrengst door de eigenaren van het World Trade 

Center Amsterdam; 

c. eventuele aanvullende bijdragen; 

d. vergoedingen voor de door de vereniging verleende diensten en inkomsten uit 

de door de vereniging verrichte activiteiten; 

e. schenkingen, erfstellingen en legaten; 

f. andere eenmalige of periodieke bijdragen. 

Huishoudelijk Reglement. 

Artikel 20. 

20.1. De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen, 

waarin alle onderwerpen en punten, waarin bij deze statuten niet is voorzien, 

worden geregeld. 
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20.2. Het Huishoudelijk Reglement kan te allen tijde door de algemene vergade-

ring worden gewijzigd of ingetrokken. 

20.3. De bepalingen van het Huishoudelijk Reglement mogen niet in strijd zijn met 

de wet, ook waar deze geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. 

Wijziging van de statuten. 

Artikel 21. 

21.1. De algemene vergadering is bevoegd tot statutenwijziging te besluiten, mits 

in een vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wij-

ziging van de statuten zal worden voorgesteld. 

21.2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen 

voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen 

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. 

21.3. Een besluit tot statutenwijziging als in lid 1 van dit artikel bedoeld behoeft 

ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering 

waarin ten minste drie/vierde van de leden tegenwoordig of vertegenwoor-

digd is. Is niet drie/vierde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, 

dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen 

en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering 

aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegen-

woordigde leden kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten 

minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

21.4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële 

akte is opgemaakt. 

Ontbinding. 

Artikel 22. 

22.1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de 

algemene vergadering, alsmede in de andere gevallen in de wet bepaald. Op 

het besluit is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel 

van overeenkomstige toepassing. 

22.2. Omtrent de bestemming van het batig saldo na vereffening beslist de alge-

mene vergadering. Op dit besluit is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van 

het voorgaande artikel van overeenkomstige toepassing. 

Slotbepaling. 

Artikel 23. 

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien noch de wet een regeling treft, 

beslist de algemene vergadering. 

 


