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Geachte mevrouw Van Erp,
Nu op 10 oktober 2008 de akte van Statutenwijziging van de vereniging;Vereniging van Fysiotherapeuten in
Dienstverband in een Vrijgevestigde praktijk (FDV) is getekend, zend ik u hierbij de volgende stukken:
1. een afschrift van de akte van Statutenwijziging;
2. vijf exemplaren van de thans geldende statuten;
3. een actueel uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
Mijn declaratie terzake doe ik u separaat toekomen.
Vertrouwende u met deze toezending van dienst te zijn geweest, teken ik,
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ALGEMENE VOORWAARDEN
van Veldhuizen Beens Van de Castei notarissen N.V. en Veldhuizen Beens Van de Castei notarissen Utrecht
(gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Utrecht onder nummer 1S4/2005).
1.

De aandelen van de naamloze vennootschap Veldhuizen Beens Van de Castei notarissen N.V. worden middellijk gehouden door de
praktijkvennootschappen van de in de praktijk werkzame notarissen. Een overzicht van de aandeelhouders wordt op verzoek toegezonden. Veldhuizen
Beens Van de Castei notarissen Utrecht is een maatschap (mede) bestaande uit besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
("praktijkvennootschappen"). Een overzicht van de vennoten wordt op verzoek toegezonden. De naamloze vennootschap Veldhuizen Beens Van de Castei
notarissen N.V. en de maatschap Veldhuizen Beens Van de Castei notarissen Utrecht worden in deze algemene voorwaarden hierna zowel tezamen als
ieder afzonderlijk aangeduid als "VBC".
2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door VBC. Dit geldt tevens indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende
bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek ("BW") dat voor het
laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, terzake van hoofdelijke aansprakelijkheid in het geval waarin twee of
meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.
3. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet - waaronder ook een nalaten begrepen wordt - die tot
aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door VBC gesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat VBC onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt.
Indien door de uitvoering van een opdracht of op andere wijze schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor VBC aansprakelijkheid draagt,
zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door VBC gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB)
aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat VBC onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) draagt.
Indien in een dergelijke situatie VBC op grond van de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen recht heeft op een uitkering en rechtens
desalniettemin vast komt te staan dat VBC aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot een bedrag maximaal gelijk aan drie maal het
notariele honorarium dat voor de betreffende dienstverlening door VBC in rekening is gebracht.
De notarissen verbonden aan VBC zijn lid van de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie (KNB) en voldoen aan de doorde KNB voorgeschreven
verzekeringsplicht.
4. De in artikel 3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval VBC aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door
VBC bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.
5. Bij het inschakelen van derden zal VBC zoveel als mogelijk overleg met de opdrachtgever voeren. VBC is niet aansprakelijk voor onverhoopte
tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.
6. De in artikel 3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade
mochtvoortvloeien.
7. Het niet, anders dan inhoudelijk, weersproken in ontvangst nemen van een door VBC op verzoek van opdrachtgever opgemaakte (concept)-akte impliceert
de erkenning van het verlenen van een opdracht.
8. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als
de (mede)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze tevens in prive opdrachtgever. Bij wanbetaling doorde rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk
aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is
gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
9. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders is vermeld. Bij
overschrijding van deze termijn is de client in verzuim en is de wettelijke vertragingsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd. Indien
invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde client worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de client.
10. Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de notarissen, kandidaat-notarissen en al de overige personen die
bij, voor of namens VBC werkzaam zijn. Hetzelfde geldt voor vroegere notarissen en medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij
aansprakelijk mochten worden gehouden nadat zij het kantoor van VBC hebben verlaten.
11. Op de rechtsverhouding tussen VBC en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht
door de bevoegde Nederlandse rechter.
12. Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
Onze dienstverlening kan vallen binnen de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen financieren van terrorisme (WWFT). In verband hiermee kan
VBC verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Met betrekking tot een
eventuele melding mogen wij geen mededelingen doen aan onze clienten.
Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar onze website.
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blad-1DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN
VERENIGING VAN FYSIOTHERAPEUTEN IN DIENSTVERBAND
IN EEN VRIJGEVESTIGDE PRAKTIJK (FDV)
PER 10 OKTOBER 2008

NAAMENZETELArtikeM
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Fvsiotherapeuten in Dienstverband in
een Vriiqevestigde praktiik (FDV).
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort.
DOEL
Artikel 2
1. De vereniging heeft tot doel: het onderhandelen over en het afsluiten van
arbeidsvoorwaarden in de Vrijgevestigde praktijk en de daarmee samenhangende en —
daaruit voortvloeiende zaken, zulks binnen het kader van het gemeenschappelijk beleid
als bedoeld in artikel 2 van de statuten van het Koninklijk Nedertands Genootschap —
voor Fysiotherapie (KNGF).
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- het aangaan van Collectieve arbeidsovereenkomsten in de zin van de Wet van —
vierentwintig december negentien zevenentwintig;
- het instandhouden van een weerstandskas;
- alle overige wettelijke middelen.
3. Een tot stand gekomen Collectieve Arbeidsovereenkomst wordt aan het bestuur van —
het KNGF ter marginale toetsing voorgelegd.
DUUR EN BOEKJAAR

Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste verenigingsjaar eindigt op eenendertig december van het jaar volgend op het jaar,
waarin de vereniging is opgericht.
LIDMAATSCHAP

Artikel 4
1. De vereniging heeft leden, ereleden en buitengewone leden.
2. Als gewoon lid kunnen door het bestuur met machtiging van het in artikel 5 bepaalde
worden toegelaten, natuurlijke personen die zijn ingeschreven in het register als
bedoeld in artikel 3 van de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en die werkzaam zijn in dienstverband in een Vrijgevestigde praktijk. Voorts kunnen bij —
reglement meerdere voorwaarden aan het lidmaatschap worden gesteld.3. Alleen degenen die lid zijn of per gelijke datum als lid worden toegelaten van het
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie kunnen lid zijn van de —
vereniging.
4. Ereleden zijn zij die daartoe door de algemene ledenvergadering op voordracht van het
bestuur zijn benoemd wegens nun buitengewone verdiensten voor de vereniging of —
voor de doelstelling van de vereniging. Het besluittot benoeming moet worden
genomen met twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van het
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aantal ter vergadering aanwezige leden. Een erelid behoeft niet te voldoen aan de
criteria gesteld aan gewone leden als hiervoor bepaald in lid 2 en 3 van dit artikel.——
5. Buitengewone leden zijn zij die overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 als zodanig —
zijn toegelaten en die niet voldoen aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel. De rechten —
en plichten van buitengewone leden worden, voor zover daar niet in is voorzien in dezestatuten bij reglement vastgesteld.
—
6. Waar in deze statuten wordt gesproken over leden worden daaronder begrepen de
gewone leden, ereleden en buitengewone leden.
7. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan mitsdien niet worden overgedragen of door
erfopvolging worden verkregen. —
TOELATING TOT HET LIDMAATSCHAP •
Artikel 5
1. Als gewoon lid kan men worden toegelaten, nadat men een verzoek daartoe schriftelijk bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet toelating —
door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
2. Om toegelaten te worden als buitengewoon lid dient het kandidaat buitengewoon lid —
een schriftelijk verzoek in bij het bestuur die over de toelating beslist.
3. Een beslissing op een ingediend verzoek wordt schriftelijk, uiterlijk een maand na de —
beslissing van het bestuur aan het kandidaat buitengewone lid bekend gemaakt.
4. Het in lid 1 tweede zin bepaalde is terzake van de toelating van buitengewone leden —
van overeenkomstige toepassing.
—
Artikel 6
1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een —
maand, indien het lid bij herhaling in strijd met de uit het lidmaatschap voortvloeiende
verplichtingen handelt of het belang van de vereniging door handelingen of —
gedragingen in ernstige mate heeft geschaad.
2. Alvorens tot schorsing over te gaan, wordt het betreffende lid door het bestuur ——
gehoord, althans behoorlijk daartoe opgeroepen, tenzij naar het oordeel van het bestuur
de schorsing niet kan worden uitgesteld om dringende redenen. —
3. Gedurende de periode, waarin het lid is geschorst, kan hij de aan zijn lidmaatschap —
verbonden rechten niet uitoefenen.
—
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP-

Artikel 7
-——
—
1. Het lidmaatschap eindigt:
—
—
a. door overlijden van het lid; —
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;d. door ontzetting; •
e. door het niet langer voldoen aan de aan het lidmaatschap gestelde eisen als
hiervoor in artikel 4 bedoeld.
—
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts plaatsvinden tegen het einde van het verenigingsjaar.
Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur, die voor een
december in het bezit van de secretaris moet zijn. De secretaris is verplicht.de
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ontvangst van de kennisgeving schriftelijk aan het lid te bevestigen. Indien een
opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van
het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders beslist of van het lid —
redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. •
3. Onmiddellijke beeindiging van het lidmaatschap door opzegging is voor het lid voorts —
mogelijk:
—
—
—
a. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of
hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de —
leden zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten; —
b. binnen een maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of totfusie aan hem is meegedeeld.
4. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het —
lopende verenigingsjaar door het bestuur worden gedaan, met inachtneming van een —
opzeggingstermijn van ten minste vier weken, wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een december niet volledig aan zijn geldelijke
—
verplichtingen jegens de vereniging over het lopende verenigingsjaar heeft voldaan, —
alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, die op dat
moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld. Deze opzegging kan —
onmiddellijke beeindiging 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.5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of 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. Het besluit van de algemene ledenvergadering tot ontzetting kan slechts worden genomen met een
meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.—
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, ongeacht de —
reden of oorzaak, blijft toch de bijdrage voor dat jaar door het lid volledig —
verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
BESTUUR
—
Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. Het aantal bestuursleden wordt door —
de algemene ledenvergadering vastgesteld.
2. De bestuursleden, met uitzondering van de leden van het eerste bestuur, die bij deze
akte worden benoemd, worden door de algemene ledenvergadering uit de leden —
gekozen voor een periode van drie jaar. Met dien verstande dat er een rooster van —
aftreden wordt opgesteld als er een voltallig nieuw bestuur aantreedt.
3. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen. Het
bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. —-—————168593
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4. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de
artikelen 12 en 13 voor zoveel mogelijk van toepassing. ——
Artikel 91. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: a. beeindiging van het lidmaatschap van de vereniging; •
b. opzegging door het bestuurslid;
—
c. verstrijken van de benoemingsperiode; •
d. ontslag door de algemene ledenvergadering.2. Een bestuurslid is op elk moment bevoegd ontslag te nemen, mits dit schriftelijk
geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.
3. Een aftredend bestuurslid is tweemaal aansluitend herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt de plaats van zijn voorganger in. —
—-—
4. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij —
daartoe termen aanwezig acht, mits het besluit hiertoe wordt genomen met een
meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 10
—
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Voor het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot geldleningen, het kopen,
vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van registergoederen en het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld
van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene
ledenvergadering en het bestuur van het KNGF.
3. a. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
b. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuursleden.—
ALGEMENE LEDEN VERGADERINGENArtikel 11
—
1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met
inachtneming van een termijn van ten minste vier weken, tenzij de vereiste spoed zich —
daartegen verzet, zulks ter beoordeling van het bestuur. De termijn voor de oproeping zal
steeds ten minste tien dagen bedragen. —
Indien een lid hiermee instemt, kan de bijeenroeping tevens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel bekend is gemaakt.
—-—
2. Algemene ledenvergaderingen worden ten minste een maal per jaar gehouden en
voorts, wanneer het bestuur dit wenselijk of noodzakelijk acht of wanneer dit
schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten —minste een/tiende van het aantal leden of een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van een/tiende van de stemmen in de algemene ledenvergadering, indien —
daarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat
eenhonderd (100) leden steeds gerechtigd zullen zijn een dergelijk verzoek te doen aanhet bestuur. In de jaarlijks te houden algemene ledenvergadering, waarin vaststelling —
van de jaarstukken aan de orde komt zal het bestuur aan de algemene ledenvergadering
verantwoording afleggen over het in het laatst afgesloten boekjaar gevoerde beleid.
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3. Na ontvangst van het in lid 2 bedoelde verzoek is het bestuur verplicht tot
bijeenroeping van een algemene ledenvergadering, die ten hoogste acht weken na de —
indiening van het verzoek moet worden gehouden. Indien het bestuur aan het verzoek binnen veertien dagen, nadat het dit heeft ontvangen, geen gevolg geeft, kunnen de —
verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan op de wijze, die is voorgeschreven voor —
bijeenroeping van algemene ledenvergaderingen door het bestuur.
Artikel 12
—
1. Alle leden, buitengewone leden en ereleden hebben toegang tot de algemene
ledenvergadering. leder lid en erelid, voorzover dit erelid voldoet aan de vereisten van —
het gewoon lidmaatschap, heeft daarin een stem. Een stemgerechtigd lid kan een ander
stemgerechtigd lid schriftelijk machtigen om zijn stem uitte brengen. Een stemgerechtigd
lid kan voor niet meer dan een ander stemgerechtigd lid als gemachtigde optreden. -—
De algemene ledenvergadering kan besluiten dat stemmen voor een volgende te houden
algemene ledenvergadering voorafgaand aan die volgende te houden algemene
ledenvergadering via een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht,doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de volgende te houden algemene —
ledenvergadering. Gemelde, via een elektronisch communicatiemiddel uitgebrachte —
stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de algemene
ledenvergadering worden uitgebracht.
—
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk. Het
aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter en geen van de aanwezige leden hoofdelijke stemming verlangt.
3. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist met een gewone meerderheid van
de geldig uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. De schriftelijke —
stemmingen geschieden door middel van ongetekende stembriefjes. Stembriefjes, die —
niet zijn ingevuld of waarop meer dan de naam van een kandidaat is ingevuld, zijn
ongeldig.—
—
—
4. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de gewone meerderheid van de geldig —
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft —
verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het —
hoogste aantal stemmen hadden verworven, of, als meer dan twee personen het ——
hoogste aantal stemmen hadden verworven, tussen die personen, en is hij gekozen, diebij die tweede stemming de meeste stemmen op zich heeft verenigd.
Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn zij niet in een vergadering bijeen, —
heeft, mits het is genomen met voorkennis van het bestuur, dezelfde kracht als een —
besluit van de algemene ledenvergadering.
6. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een —
stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
7. Wordt 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, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. ——-.—-——
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Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
——
Artikel 13
——
1. De voorzitter van het bestuur leidt de algemene ledenvergadering. Bij zijn afwezigheid
of ontstentenis zal een van de andere bestuursleden als leider van de vergadering —
optreden. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.2. Van het in de algemene ledenvergadering verhandelde worden door of namens de
secretaris notulen gemaakt. Deze notulen worden door de eerstvolgende algemene —
ledenvergadering vastgesteld.
—————-—
LEDENRAADPLEGING

—

Artikel 14
—
—
_
1. Het bestuur is gerechtigd de leden te raadplegen terzake van onderwerpen die naar het
oordeel van het bestuur een dergelijke raadpleging rechtvaardigen.
2. Regels met betrekking tot de procedure verband houdende met ledenraadplegingen
worden vastgelegd in een daartoe op te stellen reglement.
GELDMIDDELEN

Artikel 15
—
—
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit afdrachten van het KNGF,
schenkingen, erfstellingen, legaten en alle overige baten.
2. De leden en buitengewone leden zijn slechts gehouden een contribute te voldoen
indien de algemene vergadering zulks besluit en het bestuur van het KNGF dit besluit goedkeurt. De algemene vergadering stelt tevens de omvang van de
contributieverplichting vast.
REGLEMENT

Artikel 16
—
1. De algemene ledenvergadering kan bij reglement nadere regels vaststellen omtrent alle
onderwerpen, waarvan de regeling haargewenst voorkomt2. Het reglement kan door de algemene ledenvergadering worden gewijzigd, aangevuld of
ingetrokken, mits het voorstel daartoe in de oproeping tot de vergadering is vermeld.—3. Het reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of de ——
statuten.
STATUTENWIJZIGING

—

—

Artikel 17—
—
——
1. Wijziging van de statuten kan slechts geschieden door een besluit van de algemene —
ledenvergadering in een vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat
daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor de oproeping —
tot die vergadering moet ten minste vier weken bedragen.
Een besluit tot Statutenwijziging behoeft voorafgaande schriftelijke goedkeuring van
het KNGF.
—
2. Degenen, die de oproeping tot die vergadering hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor die vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de wijzigingen
woordelijk zijn opgenomen, voor alle leden ter inzage leggen tot en met de dag, waarop
de vergadering wordt gehouden.
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3. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen in een
—
vergadering, waarin ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of
vertegenwoordigd is en met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien niet het vereiste aantal leden aanwezig of
—
vertegenwoordigd is, wordt niet eerder dan twee weken daarna een tweede vergadering
gehouden, waarin het voorstel kan worden aangenomen ongeacht het aantal aanwezige
of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
—4. Een bepaling van deze statuten, die de bevoegdheid tot wijziging van een of meer —andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van die —
beperking.—
——
—
5. De wijziging van de statuten treedt eerst in werking, nadat daarvan een notariele akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid afzondertijk —
bevoegd.6. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de in lid 5 bedoelde akte en van de volledige tekst van de na de wijziging geldende statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister.
ONTBINDING EN VEREFFENING

—

Artikel 18
—
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
—
ledenvergadering in een vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat
daarin ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld. De termijn voor de
—
oproeping tot die vergadering moet ten minste vier weken bedragen. Een besluit tot
ontbinding behoeft voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het KNGF.
—
2. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 17 lid 3 voor wijziging van de •
statuten van overeenkomstige toepassing.
3. Bij het besluit tot ontbinding wijst de algemene ledenvergadering vereffenaars aan.
Indien zij geen vereffenaars heeft aangewezen, geschiedt de vereffening door het •
bestuur.—————
——
——
—
4. Een eventueel batig saldo vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot —
ontbinding lid waren.
Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een —
andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de
vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.—
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
vereniging gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.
—
SLOTBEPALING

—

—

——

Artikel 19
In alle gevallen, waarin de statuten, het reglement of de wet niet voorzien, beslist het
bestuur.
—
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