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190017.1-1/JK
AKTE VAN OPRICHTING
Nederlandse Vereniging van Production design,
Costume design en Make-up/Hair design Professionals (ACM)
__
Heden, tweeëntwintig januari tweeduizend negentien, verschenen voor mij, mr.
_________________
Jeroen Joannes Cornelis Maria Kuin, notaris te Amsterdam:
1.

2.

3.

mevrouw Erin Adinda STOFFER, wonende te 1021 NB Amsterdam, IJplein
____________
588, geboren te Ermelo op veertien januari negentienhonderd
___________
zevenentachtig, houder van Nederlands paspoort met nummer
NU1PD65D6, uitgegeven te Amsterdam op zevenentwintig mei tweeduizend
___________________
zestien, ongehuwd en niet als partner geregistreerd;
__
mevrouw Fleur Desiree ENDERBERG, wonende te 1055 TD Amsterdam,
_
Blancefloorstraat 23 H, geboren te Laren op zestien mei negentienhonderd
_________
zevenenzeventig, houder van Nederlands paspoort met nummer
______
NYF41R886, uitgegeven te Amsterdam op één februari tweeduizend
_________________
zeventien, ongehuwd en niet als partner geregistreerd;
__________
de heer Romke Jan FABER, wonende te 1065 BN Amsterdam,
__
Comeniusstraat 227 3, geboren te Winschoten op eenentwintig december
___
negentienhonderd achtenzeventig, houder van Nederlands paspoort met
_________
nummer NPCDBL252, uitgegeven te Amsterdam op achttien mei
_____________________________________
tweeduizend vijftien, gehuwd.

De verschenen personen verklaarden als oprichters een vereniging op te richten,
_______________________________
waarvoor de navolgende statuten gelden.
_______________________________________________________
STATUTEN
_____________________________________________________
Naam en zetel
__________________________________________________________
Artikel 1
_
1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging van Production
_
design, Costume design en Make-up/Hair design Professionals (ACM).
_______________________
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
_____________________________________________________________
Doel
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Artikel 2

__________________________________________________________

1. ________________________________________ Het doel van de vereniging is:
______
a. de professionalisering, bevordering en erkenning van Production
_____
design, Costume design en Make-up/Hair design Professionals in
________________________________________________
Nederland;
_______
b. het beschermen en verbeteren van de creatieve en technische
voorwaarden om het beroep van production designer, costume designer
___________________
en make-up/hair designer te kunnen uitoefenen;
c.
2.

het bevorderen van contacten op nationaal en internationaal niveau met
_________________________________
filmmakers uit alle disciplines;
________________________
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
______
a. medeorganisatie en deelneming aan nationale en internationale
_____
seminars, commissies en dergelijke die betrekking hebben op alle
_________________
creatieve en technische aspecten van het beroep;
_________
b. vertegenwoordiging bij en/of lidmaatschap van internationale
____
samenwerkingsverbanden die verband houden met het beroep van
_____
production designer, costume designer en make-up/hair designer;
___
c. de uitwisseling van kennis en het bevorderen van de samenwerking
____
tussen de leden onderling, onder andere door het organiseren van
___________________________________
lezingen en bijeenkomsten;
d.

alsmede al datgene wat middellijk of onmiddellijk met het vorenstaande
__
verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin
_____________________________________________
van het woord.
_
3. Tenslotte tracht zij dit doel te bereiken door het waarborgen en bevorderen
___
van de kwaliteitsstandaard, beroeps- en commerciële voorwaarden voor
___
production designers, costume designers en hair en make-up designers.
____________________________________________________________
Duur
__________________________________________________________
Artikel 3
_____________________
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2.

Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met eenendertig
_____
december, met dien verstande dat het eerste boekjaar aanvangt bij de
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________
oprichting en eindigt op eenendertig december van het jaar van de
____________________________________________________
oprichting.
_____________________________________________________
Lidmaatschap
__________________________________________________________
Artikel 4
______
1. De vereniging kent leden, welke leden in drie (4) categorieën worden
________________________________________________
onderscheiden:
__
a. actieve leden: natuurlijke personen die werkzaam zijn binnen één (1)
_
van de drie (3) vakgebieden en voldoen aan de voorwaarden zoals in
______
artikel 5 van deze statuten beschreven. Actieve leden mogen de
_________________________
afkorting ACM achter hun naam voeren;
_
b. aangesloten leden: natuurlijke personen die werkzaam zijn binnen één
_
(1) van de drie (3) vakgebieden, maar niet voldoen aan de criteria voor
_____
actieve leden, waarbij gedacht kan worden aan een professionals
_
binnen één (1) van de drie (3) vakgebieden met minder ervaring of een
____
professional die werkzaam is in aangrenzende vakgebieden. Ieder
___
aangesloten lid dat voldoet aan de in deze statuten gestelde criteria
______
voor actieve leden kan bij het bestuur een schriftelijke aanvraag
_______________________
indienen tot het lidmaatschap als actief lid;
_____
c. student leden, natuurlijke personen, die in een relevante opleiding

2.

volgen voor één van de vakgebieden. Bij aanmelding dient een aspirant
____
studentleden een inschrijvingsbewijs aan een relvante opleiding te
________
overleggen. Na het afronden van de opleiding kunnen zij zich
________________________________
aanmelden als aangesloten lid.
______
d. bijzondere leden: natuurlijke personen of rechtspersonen die op
__
uitnodiging van het bestuur van de vereniging lid zijn, en voor wie de
____
verplichting om contributie te betalen niet van toepassing is. Onder
_
deze categorie behoren tevens de zogenaamde ereleden, te weten de
_________
natuurlijke personen die zich op een speciale manier voor de
_______________
beroepsgroep danwel de vereniging hebben ingezet;
____
Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het
______
bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te
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beëindigen. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een

_______

_____
geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de
_______________________
algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
_
3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering
__
bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het
_______________________________________________
woord te voeren.
__
4. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door
___________________________________
erfopvolging worden verkregen.
______________________________________
Verkrijging van het lidmaatschap
__________________________________________________________
Artikel 5
1.

2.

3.
4.

Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en
___
door het bestuur als lid zijn toegelaten. Dat blijkt uit een door het bestuur
_
afgegeven verklaring. Het bestuur zal het bepaalde in deze statuten en het
____________________________
reglement bij haar besluit in acht nemen.
____
Nadat het bestuur een besluit tot toelating van een toekomstig lid heeft
_
genomen, legt zij haar besluit binnen vier (4) weken voor aan de algemene
___
ledenvergadering. De algemene ledenvergadering heeft de mogelijkheid
_____
bezwaar te maken tegen de toelating van het nieuwe lid. Een dergelijk
____
bezwaar dient voldoende gemotiveerd te zijn. Indien geen gemotiveerd
_____
bezwaar wordt gemaakt tegen de benoeming van het nieuwe lid is de
________
toelating definitief en mag het bestuur de hiervoor in lid 1 bedoelde
____________________________
verklaring aan het nieuwe lid verstrekken.
_____
Het bestuur houdt een register waarin de namen, adressen en verdere
____________________
relevante gegevens van alle leden zijn opgenomen.
_____________
Actieve leden zijn leden die aan de volgende eisen voldoen:
______
a. hij of zij is aantoonbaar tenminste zestig (60) maanden actief als
__
eindverantwoordelijke professional in zijn functie van ten minste tien
__________
(10) kwalitatief hoogwaardige film- en/of tv-producties en/of
______________________________________________
commercials;
b.

zijn of haar aanvraag voor het actieve lidmaatschap wordt ondersteund
____________
door minimaal twee (2) actieve leden van de vereniging;
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_
hij of zij houdt zich aan de beroepsethiek, welke nader is uitgewerkt in
_____
het huishoudelijk reglement, en waarbij onder andere kan worden
_
gedacht aan een correcte bejegening van teamleden, collega's en een
_____________________
correcte omgang met andere departementen.
______
De volgende functies binnen het de vakgebieden Production Design,
________
Costume Design en Make-Up/Hairdesign kunnen actief lid worden:
__________________________________________
A, Production Design.
_________________________________________
Production Designer
________________________________________________
Art director
______________________________________________
Set Decorator
_____________________________________
Productie Art Department
_________________________________
Rekwisieteur/Property Master
_________________________
Set-dresser (stand-by art-director/props)
___________________________________________
B, Costume Design
____________________
Costume Designer of Kostuum Ontwerper/ster
_____________________________
Assistant Kostuuum ontwerper/ster
_________________________________________
Kostuum supervisor
_________________________________
Kostuum op set/Set Costumer
________________________________________
C, Make-Up/Hair Design
______________________________________
Make-Up/Hair Designer
__________________________________________
Key Make-Up/Hair
___
Aangesloten leden dienen te worden voorgedragen door twee (2) actieve
________________________________________________________
leden.
_
Binnen het vakgebied Production Design kunnen o.a .de volgende functies
__________________________________________
aangesloten lid worden:
______________________________________________
Werktekenaar
_________________________________
Assistent Production designer
________________________________________
Assistent Art Director
______________________________________
Assistent Set Decorator
_______________________________________
Assistent Rekwisieteur
_______________________________________
Construction Manager
c.

5.
6.
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Decorbouwer

______________________________________________

Scenic Painter

_____________________________________________

Grafisch ontwerper

__________________________________________

Storyboard tekenaar

_________________________________________

Concept tekenaar enz.

_______________________________________

___________
Art department assistenten, zoals runners, swing gang etc
__________________________________________
Financial controller
___
7. Binnen het vakgebied Costume Design kunnen o.a. de volgende functies
__________________________________________
aangesloten lid worden:
__________________________________________
Assistent Kostuum
__________________________________________
Productie Kostuum
________________________________________________
Kleermaker
__________________________________________________
Naaister
_________________________________________
Kostuum breakdown
_____
8. Binnen het vakgebied Make-Up/Hair Design o.a. de volgende functies
__________________________________________
aangesloten lid worden:
_____________________________________
Make-Up/Hair Supervisor
___________________________________
Make- Up/Hair Assistent
__________________________________________________________
Artikel 6
________________________________________
1. Het lidmaatschap eindigt:
_____________________________________
a. door de dood van het lid;
___________________
b. doordat een rechtspersoon ophoudt te bestaan;
___________________________________
c. door opzegging door het lid;
__________________________
d. door opzegging namens de vereniging;
_____________________________________________
e. door ontzetting.
_
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen
___
het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met
____
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier (4) weken.
__________
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het
_________
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
_______________________________
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
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a.
b.

c.
3.

_________
indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het
______________________________
lidmaatschap te laten voortduren;
_
binnen een maand nadat een besluit, waarbij de rechten van de leden
_
zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is
_____
geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de
____________________________
geldelijke rechten en verplichtingen);
_______
binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot
____
omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde
van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan: wanneer een lid
na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op één augustus niet
____
volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het
_____
lopende boekjaar heeft voldaan; wanneer het lid heeft opgehouden te
_____
voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het
_____________________________________
lidmaatschap worden gesteld.
__
De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. Indien een opzegging niet
__
tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van
_____
het eerstvolgende boekjaar. De opzegging kan evenwel onmiddellijke

4.

beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs
______
van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
__
voortduren.De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de
______________________________________________________
redenen.
___
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer
_
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
_
handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij
geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in
_____
kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd
_
binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan
______
bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en
____
hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen
____________________________________________________
stemrecht.
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____
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de
______
jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het
___________________________________________
bestuur anders beslist.
_______________________________________________________
Contributies
__________________________________________________________
Artikel 7
___
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie
5.

wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Voor de actieve leden en
_____
de aangesloten leden zal een verschillende contributie worden vastgesteld.
__________________________________________________________
Bestuur
__________________________________________________________
Artikel 8
__
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) natuurlijke personen, die uit hun
___
midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
Het bestuur is bevoegd om daarnaast uit haar midden een vicevoorzitter aan
_____________________________________________________
te wijzen.
2.

3.

4.

5.

6.

De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit
_
de leden van de vereniging. De algemene ledenvergadering stelt het aantal
_____________________________________________
bestuursleden vast.
____
Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de
_
algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene
_
ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van
___________________________
twee derde van de uitgebrachte stemmen.
__
De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen
_
drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid
__
wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te
_____
verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
____________________________
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
____________________________________________
a. door bedanken;
_
b. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging van hem of
_____________________________________________________
haar.
___
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3)
______
jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee
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_
opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden
__
treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens
_________
het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
__
7. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is
____
gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo
__
spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de
_______________________
voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
_
8. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde
__________
in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.
____
9. In plaats van fysieke bijeenkomst van de bestuursleden op een locatie,
__
kunnen vergaderingen van het Bestuur ook telefonisch, per computer, met
__________________
behulp van videoconferencing of met andere moderne
_
communicatiemiddelen plaatsvinden, mits de vergaderingen aldus voor alle
_______
bestuursleden toegankelijk zijn, deze ordelijk en regelmatig kunnen
_____
verlopen, daarbij de mogelijkheid bestaat tot het voeren van interactief
________
overleg en de vergaderingen door de voorzitter kan worden geleid.
__________________________________________________________
Artikel 9
_______________
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
_________
2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene
_____________
ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van
__________
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van
______
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
__
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
_
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een
_________________________________________________
ander verbindt.
___
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering
___________________________
voor bestuursbesluiten, strekkende tot het:
_
a. verkrijgen, bezwaren, vervreemden, huren of verhuren, huuropzeggen
________________
of in huuropzegging berusten van registergoederen;
__________________________
b. tot zekerheid bezwaren van goederen;
___
c. aangaan van geldleningen, alsmede het plaatsen à deposito van de
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d.
e.

f.

_______
gelden van de vereniging, anders dan bij de door de algemene
_____________________
ledenvergadering goedgekeurde instellingen;
_______________________________
ter leen verstrekken van gelden;
________
aangaan van overeenkomsten, voor zover niet een onderdeel
______
uitmakende van standaardcontracten krachtens welke eventuele
___
geschillen zullen worden onderworpen aan arbitrage of aan bindend
________
advies, alsook het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
voeren van gedingen, hetzij ten overstaan van de gewone rechter, hetzij
_______
bij wege van arbitrage, het vragen van een bindend advies met
uitzondering evenwel van het nemen van die rechtsmaatregelen, welke

g.

geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn en voorts met
__________
uitzondering van het nemen van maatregelen tot inning van
____________________________________________
geldvorderingen;
___
aangaan van verbintenissen of het verrichten van handelingen voor
__
zover niet vallende onder een van de vorige letters, welker bedrag of
________
waarde een telkenmale door de algemene ledenvergadering
vastgesteld bedrag te boven gaat, of aangegaan respectievelijk geldend
_________________
voor een tijdsduur van meer dan twaalf maanden.

4.

Het ontbreken van de ingevolge het vorige lid vereiste goedkeuring kan door
__________________________
of aan derden niet worden tegengeworpen.
_________________________________________________________
Artikel 10
_________________________
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
_____
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter
_________
tezamen met de penningmeester. Algemene ledenvergaderingen
_________________________________________________________
Artikel 11
___
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de
_______________________________________
vereniging statutair is gevestigd.
_________________________________________________________
Artikel 12
______
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet
geschorst zijn, de donateurs, alsmede degenen die daartoe door het bestuur
____
en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid
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2.

3.

4.
5.

_
heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt
____________
behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
_______
Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder actief lid twee (2)
____
stemmen in de algemene ledenvergadering en ieder aangesloten lid en
____
bijzonder lid één (1) stem. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere
___
stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn
______
stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als
________________________________________
gevolmachtigde optreden.
Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in
___
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
_____
dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit
__________________________
besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
_____
De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene
_______________________________
ledenvergadering worden gehouden.
_____
Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere
__________
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte
__
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over
____
zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van
___
personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee
____
personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt

herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen,
_____________________________________
zo nodig na tussenstemming.
_________________________________________________________
Artikel 13
___
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij

2.

diens afwezigheid, door de vice-voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter
_
en de vice-voorzitter worden de algemene ledenvergaderingen geleid door
__
het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan
__________________________
voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
_
Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel
omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
___
inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet
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schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken

_

van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een
____
nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of,

3.

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.
______
Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen
___
gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen

persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene
_
ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de
__________________________
secretaris van die vergadering ondertekend.
_________________________________________________________
Artikel 14
1.

Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met eenendertig
______
december. Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering
_____
gehouden en wel binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar,
______________
behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
__
ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur
____
zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het
gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een
__
toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze
________
stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de
ondertekening van één (1) of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave
___
van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in

2.

rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen
_____________________________________________________
nakomen.
_
Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan
de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van

3.

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 twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
_
Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek
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alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de

4.
5.

__

_
kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de
____________________________________________
vereniging te geven.
__________
De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
________
Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere

boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door
____
een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene
____________________
ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
_________________________________________________________
Artikel 15
_
1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo
2.

dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
_
Op schriftelijk verzoek van ten minste een/tiende (1/10de) gedeelte van de
_
stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een
_
algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van

het verzoek. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek is voldaan indien
______________________________
het verzoek elektronisch is vastgelegd.
______
3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door
__
oproeping aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven
_______________________________________________________
dagen.
________
4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
__________________________________________
Verplichtingen van de leden
_________________________________________________________
Artikel 16
______________________________________________
De leden zijn verplicht:
_____
a. de statuten en reglementen van de vereniging en de besluiten van de
___________________________________
verenigingsorganen na te leven;
_
b. zich te onthouden van handelingen en nalatigheden die in strijd zijn met de
______________________________________
belangen van de vereniging;
______
c. een jaarlijkse contributie te betalen, alsmede eventuele periodieke of
____________________________________________
incidentele bijdragen.
___________________________________________________
Statutenwijziging
_________________________________________________________
Artikel 17
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1.

Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de

_

algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
________________
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2.

Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van
___
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf
dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin
_______
de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe

3.

geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag
_____________________________
waarop de vergadering werd gehouden.
_____
Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering
__
slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde
_______________________________
van het aantal uitgebrachte stemmen.

4.

De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte
________
is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van
_________________________________
statutenwijziging te doen verlijden.
_______
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de
__________
algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of
____
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
________________________________________
stemmen wordt genomen.
____
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
_
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals
____
deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de
_______________
Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.
____________________________________________
Ontbinding en vereffening
_________________________________________________________
Artikel 18
______
1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige

2.

toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding
______________________________________________
van de vereniging.
_____
De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde
__
besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in
_____________________
overeenstemming met het doel van de vereniging.
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___________________________

3.

De vereffening geschiedt door het bestuur.

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 zoveel mogelijk van kracht. In stukken en
____
aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam
________________________
worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
______
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar
________________________________
bekende baten meer aanwezig zijn.
___
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden
________
bewaard gedurende zeven (7) jaren na afloop van de vereffening.
_
Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
______________________________________________________
Reglementen
_________________________________________________________
Artikel 19
1.

2.

De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en
__
wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten
_________________________________
niet of niet volledig wordt voorzien.

Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of
______________________________________________
met deze statuten.
______
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het
____
bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.
______________________________________________________
Slotbepaling
_________________________________________________________
Artikel 20
_
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
___
toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
________________________________________________
SLOTVERKLARING
__________________________
Tenslotte verklaarden de verschenen personen:
__
Als lid van de vereniging treden toe alle voornoemde oprichters. Zij benoemen
_______
als eerste bestuursleden, met de achter hun naam vermelde functie-titel:
_______
1. mevrouw Erin Adinda STOFFER, voornoemd, als penningmeester;
_____
2. mevrouw Fleur Desiree ENDERBERG, voornoemd, als secretaris; en
________________
3. de heer Romke Jan FABER, voornoemd, als voorzitter.
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SLOT AKTE

______________________________________________________

_
WAARVAN AKTE is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze
______________________________________________________
akte vermeld.
___
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de
__
akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. De verschenen
____
personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te
_____
stellen en tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud van de akte te
__________________
hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
_____
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen
__________________________________
personen en mij, notaris, ondertekend.
Volgt ondertekening.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Dit betreft een digitaal exemplaar van een afschrift als bedoeld in artikel 49
van de Wet op het notarisambt.

