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STATUTENWIJZIGING/20200865.01/1/EHY
_______
Heden, vier december tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. Hendrikus Leonardus
_____________________________________________________
Johannes Kamps, notaris gevestigd te Leiden:
_________________
mevrouw Emily Jasmijn Hyde, geboren te Haastrecht op eenentwintig november
__
negentienhonderdnegentig, werkzaam op het notariskantoor TeekensKarstens, gedomicilieerd
_________
Vondellaan 51, 2332 AA Leiden, te dezen handelend als gemachtigde van de algemene
___________________________________________________________________________________
vergadering van:
________
Het Amsterdams Lyceum, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, gevestigd te
________
Amsterdam, kantoorhoudende Valeriusplein 15, 1075 BJ Amsterdam, ingeschreven in het
__
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40533287, hierna ook te
__________________________________________________________________________
noemen: de "Vereniging".
_____________________________
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt:
__
de statuten van de Vereniging zijn laatstelijk gewijzigd en vastgesteld bij akte houdende
__________
partiële statutenwijziging op veertien juli tweeduizend elf, verleden voor mr. C.M.
_______________________________________________
Stokkermans, notaris gevestigd te Amsterdam;
___________________________
de statuten van de Vereniging zijn sedertdien nimmer gewijzigd;
__
in de algemene vergadering van de Vereniging gehouden te Amsterdam op vierentwintig
_______
november tweeduizend twintig is met inachtneming van alle wettelijke en statutaire
____
voorschriften besloten de statuten van de Vereniging integraal te wijzigen en opnieuw
___
vast te stellen, van welk besluit blijkt uit het aan deze akte te hechten uittreksel van de
________________________________________________________
notulen van die vergadering (Bijlage);
_____
in laatstbedoelde vergadering heeft de vergadering ieder van de bestuurders, alsmede
___
iedere (kandidaat-)notaris, notarieel medewerker en secretaresse, werkzaam ten kantore
__________
van TeekensKarstens Notarissen B.V. te Leiden gemachtigd om ter realisering van
_
voormelde statutenwijziging alles te doen wat wenselijk of nodig is, waaronder begrepen
_________
het verlijden van de notariële akte, van welk besluit eveneens blijkt uit genoemde
_______________________________________________________________________________________
notulen.
_
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van gemeld besluit bij
_
deze de statuten van de Vereniging integraal te wijzigen en opnieuw vast te stellen, zodat deze
__________________________________________________________________________
als volgt komen te luiden:
___________________________________________________________________________________________
Statuten.
___________________________________________________________________________________________
Artikel 1.
_________________________________________________________________________________
Begripsbepalingen.
____________________________________________________________
In deze statuten wordt verstaan onder:
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-

-

Algemene Vergadering:

Bestuur:

________________________________________________________________________

___
het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door stemgerechtigde leden
_________________________________________________________________
van de Vereniging;
_____________________________________________________________________________________

_____________
het Bestuur van de Vereniging, bestaande uit de Rector-Bestuurder;
____________________________________________________________________________
Raad van Toezicht:
________
het orgaan dat belast is met het uitoefenen van het intern toezicht zoals
__________________________________________
bedoeld in artikel 13 van deze Statuten;
_____________________________________________________________________________
Rector-Bestuurder:
____
de persoon die belast is met het besturen van de Vereniging zoals bedoeld in
_______________________________________________________
artikel 12 van deze Statuten;
_____________________________________________________________________________________
MR:
_____________________________________
de Medezeggenschapsraad van de Vereniging;
____________________________________________________________________________________
Schriftelijk:
_______________
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar
_______
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan
__
worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid
____________________________________________________________
kan worden vastgesteld;
_______________________________________________________________________________________
Statuten:
_____________________________________________________
de statuten van de Vereniging;
____________________________________________________________________
Toepasselijke Branchecode:
____
de Toepasselijke Branchecode thans genaamd: 'Code Goed Onderwijsbestuur
________________________________________________________________________________
VO';
____________________________________________________________________________________
Vereniging:
_________________________
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.
___________________________________________________________________________________________
Artikel 2.
______________________________________________________________________________________________
Naam.
_______________
De Vereniging, opgericht in negentienhonderd twee en zeventig, draagt de naam:
__________________________________________________________________________
Het Amsterdams Lyceum.
___________________________________________________________________________________________
Artikel 3.
_______________________________________________________________________________________________
Zetel.
_______________________________________
De Vereniging heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
___________________________________________________________________________________________
Artikel 4.
_________________________________________________________________________________
Doel en grondslag.
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1.
2.

_______
De Vereniging stelt zich ten doel het zonder winstoogmerk geven van voorbereidend
__________________________________________________________________
wetenschappelijk onderwijs.
____
De Verenging gaat bij het geven of doen geven van onderwijs uit van de gelijkwaardige
______
betekenis van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen, waarbij de
______________
normen- en waardenoverdracht zodanig is ingericht dat de leerling een eigen

levensbeschouwing kan opbouwen en van daaruit een eigen maatschappelijke inbreng kan
_______
hebben, een en ander met respect voor de levens- en maatschappijbeschouwing van
______________________________________________________________________________________
anderen.
___________________________________________________________________________________________
Artikel 5.
__________________________________________________________________________________________
Middelen.
__________________________________________________
De Vereniging tracht haar doel te bereiken door:
__
a.
het beheren casu quo instandhouden van een school genaamd Het Amsterdams Lyceum;
b.

het samenwerken met stichtingen, verenigingen en/of publiekrechtelijke lichamen die een
_________________________________________________________________________
gelijk doel nastreven;
______________________
c.
alle andere wettige middelen waarlangs het doel kan worden bereikt.
___________________________________________________________________________________________
Artikel 6.
________________________________________________
Leden, ereleden, begunstigers, duur lidmaatschap.
______________________________
1.
Tot gewoon lid van de Vereniging kunnen worden toegelaten:
_________
a.
ouders, voogden of verzorgers van een leerling van Het Amsterdams Lyceum;
____________
b.
medewerkers van de Vereniging met een dienstverband bij de Vereniging;
________________________________________________________
c.
leden van de Raad van Toezicht;
____________________________
d.
andere personen op uitnodiging van de Raad van Toezicht.
___
2.
De gewone leden hebben het recht alle Algemene Vergaderingen bij te wonen, daar het
_____________________________________________________________
woord te voeren en te stemmen.
__
3.
Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle gewone leden zijn
__________________________________________________________________________________
opgenomen.
___________________________________________________________________________________________
Artikel 7.
____________________________________________________________________
Aanvang gewoon lidmaatschap.
___
1.
Het gewone lidmaatschap komt tot stand door toelating tot de Vereniging door de Raad
____________________________________________________
van Toezicht na Schriftelijke aanmelding.
____
2.
Indien een natuurlijk persoon wordt benoemd tot lid van de Raad van Toezicht, die niet
___________
reeds lid van de Vereniging is op grond van artikel 6 lid 1 sub a. of d., geldt deze
____
benoeming tevens als aanmelding casu quo toelating van deze persoon als gewoon lid
____________________________________________________________________________
van de Vereniging.
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3.

Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel wordt indien de Raad van Toezicht

______

toelating tot het gewone lidmaatschap weigert, dit Schriftelijk binnen één maand na de

___

_
aanmelding aan de belanghebbende kenbaar gemaakt. De belanghebbende wordt daarbij
___
gewezen op de mogelijkheid om dienaangaande Schriftelijk een uitspraak te vragen van
____________________________________________________________________
de Algemene Vergadering.
____
4.
De Algemene Vergadering stelt de belanghebbende zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
____
binnen drie maanden na ontvangst van dit verzoek om een uitspraak, Schriftelijk op de
_
hoogte van haar besluit met opgaaf van redenen. De belanghebbende heeft het recht voor
_
het besluit wordt genomen door of namens de Algemene Vergadering te worden gehoord.
__
5.
Indien aan enige bepaling uit de twee voorafgaande leden van dit artikel niet is voldaan,
___________________
wordt de toelating tot het gewone lidmaatschap geacht te zijn geschied.
___________________________________________________________________________________________
Artikel 8.
____________________________________________________________________
Ereleden, buitengewone leden.
_
1.
Ereleden zijn zij die op grond van hun buitengewone verdiensten jegens de Vereniging op
_________
voorstel van de Raad van Toezicht door de Algemene Vergadering als zodanig zijn
_____________________________________________________________________________________
benoemd.
_
2.
Medewerkers bij het einde van hun dienstverband ten minste tien (10) jaar als werknemer
__
aan Het Amsterdams Lyceum verbonden zijn geweest, kunnen door de Raad van Toezicht
___________________________________
op hun verzoek als buitengewoon lid worden toegelaten.
_______
3.
Ereleden en buitengewone leden betalen geen contributie. Zij hebben het recht alle
_______
Algemene Vergaderingen bij te wonen en daar het woord te voeren. Zij hebben geen
____________________________________________________________________________________
stemrecht.
___________________________________________________________________________________________
Artikel 9.
______________________________________________________________________________________
Begunstigers.
_
1.
Begunstigers zijn zij die zich Schriftelijk bereid verklaard hebben de Vereniging financieel
_________________________________
te steunen en als zodanig door het Bestuur zijn toegelaten.
_____
2.
Begunstigers hebben het recht alle Algemene Vergaderingen bij te wonen en daar het
________________________________________________
woord te voeren. Zij hebben geen stemrecht.
__________________________________________________________________________________________
Artikel 10.
________________________________________________________________________________
Einde lidmaatschap.
_____
1.
Het lidmaatschap - gewoon en buitengewoon -, alsmede het erelidmaatschap eindigt:
_____________________________________________________________
a.
door overlijden van het lid;
_____________________________________________________________
b.
door opzegging van het lid;
________________________________________
c.
door opzegging van de zijde van de Vereniging;
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d.
2.
3.

4.

5.

6.

door ontzetting.

_________________________________________________________________________

______
Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt Schriftelijk. Een opzegtermijn
____________________________________________________
behoeft niet in acht te worden genomen.
_
Opzegging van het lidmaatschap van de zijde van de Vereniging geschiedt Schriftelijk met
__
opgaaf van redenen door de Raad van Toezicht. Het lidmaatschap kan worden opgezegd:
___
a.
indien het lid niet meer aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap voldoet,
_______________________________
b.
of zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt,
_
c.
of indien van de Vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap
_____________________________________________________________________
te laten voortduren;
__________________________
d.
wanneer een lid defungeert als lid van de Raad van Toezicht
___
Opzegging kan geschieden tegen het einde van iedere kalendermaand, maar steeds met
___
inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Een besluit tot opzegging op grond
________________________
van het gestelde onder c. kan met onmiddellijke ingang geschieden.
_
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de Raad van Toezicht. Een besluit daartoe
_
kan alleen worden genomen indien een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen
________
of besluiten van de Vereniging, of indien het lid de Vereniging op onredelijke wijze
_____
benadeelt. Het besluit tot ontzetting wordt ten spoedigste Schriftelijk en met redenen
____________________________________________________________
omkleed aan het lid meegedeeld.
_
Tegen een besluit tot opzegging van het lidmaatschap van de zijde van de Vereniging met
__
als grond dat redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap

te laten voortduren, alsmede tegen een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap kan het
_____
lid binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, Schriftelijk in
___________________________________________________
beroep gaan bij de Algemene Vergadering,
_________________
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
______
7.
De Algemene Vergadering stelt het geschorste lid zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
_____
binnen drie maanden na ontvangst van het beroepschrift Schriftelijk op de hoogte van
_
haar besluit met opgaaf van redenen. Het geschorste lid heeft toegang tot de vergadering
_____
waarin het beroep door de Algemene Vergadering wordt behandeld en heeft het recht
____________________________________________________________________
daar het woord te voeren.
__________________________________________________________________________________________
Artikel 11.
________________________________________________________________________________
Einde begunstiging.
__________
1.
De rechten en plichten van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door
________________________________________________________________
opzegging worden beëindigd.
______________________________
2.
Opzegging namens de Vereniging geschiedt door het Bestuur.
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Artikel 12.

__________________________________________________________________________________________

Rector-Bestuurder.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

_________________________________________________________________________________

__
Het bestuur van de Vereniging bestaat uit een (1) natuurlijk persoon, te weten de Rector____________
Bestuurder. De Rector-Bestuurder is belast met het besturen van de Vereniging.
__
De Vereniging wordt vertegenwoordigd door de Rector-Bestuurder, voor zover uit de wet
_______________________________________________________________________
niet anders voortvloeit.
_____
Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Vereniging in en buiten rechte te
________________________
vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.
___
De in lid 1 bedoelde Rector-Bestuurder wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de
___________________________________________________________________________
Raad van Toezicht.
__
De Rector-Bestuurder geniet een door de Raad van Toezicht vastgestelde bezoldiging die
_____________________
voldoet aan de Toepasselijke Branchecode en aanverwante wetgeving.
_____
Het Bestuur is na Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd tot het
_________________
sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden en bezwaren van
________
registergoederen, alsmede bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de
_____
Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde
_________
sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld aan een derde verbindt.
______
De Rector-Bestuurder neemt geen besluit indien hij een direct of indirect persoonlijk
_________
belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vereniging en de met haar
________
verbonden onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan
__________________
worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
__
Ingeval van langdurige ontstentenis of belet van de Rector-Bestuurder wijst de Raad van
____
Toezicht al dan niet uit zijn midden een plaatsvervanger aan die gedurende de periode
___
van ontstentenis of belet de Rector-Bestuurder vervangt. Indien een lid van de Raad van
____
Toezicht als vervanger wordt aangewezen, is deze periode beperkt tot zes (6) maanden.

De taken en bevoegdheden van de Rector-Bestuurder alsmede zijn werkwijze en de taken_____
en verantwoordelijkheidsverklaring met de organen van de Vereniging, worden - voor
_____
zover niet omschreven in deze Statuten- nader omschreven in een bestuursreglement.
__________________________________________________________________________________________
Artikel 13.
__________________________________________________________________________________
Raad van Toezicht
_
1.
De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op het beleid van het Bestuur
_________
en de algemene gang van zaken van de Vereniging en heeft overigens de taken en
___
bevoegdheden zoals in deze Statuten en/of de Toepasselijke Branchecode aan haar zijn
____________________________________________________________________________________
toegekend.
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2.

De Raad van Toezicht heeft in ieder geval de navolgende taken en bevoegdheden:

_________

____
het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag, het strategisch
_____________________
meerjarenplan, de statuten en de reglementen van de Vereniging;
_______
b.
het toezien op het naleven van wettelijke verplichtingen en de omgang met de
_____________________________________________________________
Toepasselijke Branchecode;
___
c.
het toezien op het rechtmatig verwerven en het doelmatig en rechtmatig besteden
_____________________________________________
van rijksmiddelen en andere geldstromen;
___________________________________
d.
het aanwijzen van de accountant van de Vereniging;
_______________
e.
het afleggen van verantwoording over de uitoefening van zijn taken en
_______________________________________________________
bevoegdheden in het jaarverslag.
___
De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf (5) en ten hoogste zeven (7) natuurlijke
_____________________________________________________________________________________
personen.
_
Benoeming van een natuurlijk persoon tot lid van de Raad van Toezicht impliceert tevens
_____________________________________
de toelating van deze persoon als lid van de Vereniging
_
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Algemene Vergadering,
________
waarbij twee leden worden benoemd op bindende voordracht van de MR en de
____
overige op voordracht van de Raad van Toezicht. Alleen bij een voordracht door de
____
Raad van Toezicht kunnen voor aanvang van de vergadering waarin de benoeming
________
plaatsvindt, tien leden of meer, gezamenlijk per vacante zetel een Schriftelijke
________________
voordracht voor een tegenkandidaat indienen bij de Rector-bestuurder.
___________
Mochten er in de Raad van Toezicht om welke reden dan ook één of meer leden
___
ontbreken, dan vormen de overblijvende leden, of vormt het enige overblijvende lid van
____________________________
de Raad van Toezicht niettemin een wettige Raad van Toezicht.
______
Een lid van de Raad van Toezicht wordt voor maximaal vier (4) jaar benoemd en kan,
__________
inclusief herbenoeming(en), maximaal acht (8) jaar zitting hebben in de Raad van
____
Toezicht. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier (4)
_
jaar na zijn (her)benoeming, af. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de Raad
______
van Toezicht neemt niet in het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens
_______
vacature hij werd benoemd en zal derhalve voor een termijn van vier (4) jaar worden
a.

3
4.
5.

6.

7.

8.

benoemd, tenzij de Raad van Toezicht expliciet anders besluit. _____________________________
___
De (voormalig) Rector-Bestuurder, (voormalige) werknemers van de Vereniging, alsmede
___
personen die een zakelijke relatie hebben met de Vereniging, kunnen niet tot lid van de
_
Raad van Toezicht worden benoemd. In dit verband wordt onder “voormalig” verstaan een
_
persoon die minder dan vier (4) jaar voor zijn beoogde benoeming tot lid van de Raad van
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Toezicht, de onverenigbare functie heeft vervuld.
9.

____________________________________________

_______
Een lid van de Raad van Toezicht kan uitsluitend door de Raad van Toezicht worden
________
geschorst en/of ontslagen. Tegen beide besluiten kan het lid binnen een maand na

ontvangst van de kennisgeving van het besluit Schriftelijk in beroep gaan bij de Algemene
______
Vergadering. Op de afhandeling van het beroep is het bepaalde in artikel 10 lid 7 van
_
overeenkomstige toepassing. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft
_____________________________________________________________
het genomen besluit van kracht.
__________________________
10. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht, alsmede de
___
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad van Toezicht en de overige organen van
_____
de Vereniging, alsmede de (wijze van) besluitvorming, zijn werkwijze en de onderlinge
_
taken- en verantwoordelijkheidsverdeling van de leden van de Raad van Toezicht, worden
_
- voor zover niet omschreven in deze Statuten - nader omschreven in een reglement zoals
_________________________________________________________________________
bedoeld in artikel 21.
_
11. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming
____
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met
___
het belang van de Vereniging en de daaraan verbonden onderwijsinstelling. Wanneer de
__
Raad van Toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de
_______________________________________________________________________
Algemene Vergadering.
_________________________________________
12. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
_________________________________
a.
door overlijden van een lid van de Raad van Toezicht;
____________________________________
b.
bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
_____________________________________________
c.
bij Schriftelijke ontslagneming (bedanken);
________________________________________________________________
d.
door periodiek aftreden;
___________________________________________
e.
door zijn ontslag door de Raad van Toezicht;
_______________________________
f.
bij beëindiging van het lidmaatschap van de Vereniging.
_____________
13. Aan de leden van de Raad van Toezicht kan geen beloning worden toegekend.
___
Kosten worden aan de leden van de Raad van Toezicht op vertoon van de bewijsstukken
______________________________________________________________________________________
vergoed.
______
Aan de leden van de Raad van Toezicht kan een niet-bovenmatig vacatiegeld worden
______
toegekend voor zover dat voldoet aan de Toepasselijke Branchecode en aanverwante
____________________________________________________________________________________
wetgeving.
__________________________________________________________________________________________
Artikel 14.
______________________________________________
Algemene Vergadering. Bevoegdheid, bijeenroepen.
____
1.
Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
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door de wet of de Statuten aan het Bestuur of de Raad van Toezicht zijn opgedragen.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

______

Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een Algemene

____

____
Vergadering - de jaarvergadering - gehouden. De Algemene Vergadering kan de termijn
_______________________________________
voor het houden van deze jaarvergadering verlengen.
___
In de jaarvergadering komt in ieder geval aan de orde het jaarverslag en de rekening en
____________________________________________
verantwoording zoals bedoeld in artikel 18 lid 3.
___
Andere algemene vergaderingen worden belegd zo dikwijls als de Raad van Toezicht dit
_______________________________________________________________________________
nodig oordeelt.
____
Voorts is het Bestuur op Schriftelijk verzoek van tenminste één/veertigste (1/40) van de
____
stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van de Algemene Vergadering op
____
een termijn van niet langer dan vier weken na de datum van indiening van het verzoek.
_________
Indien aan dit verzoek tot bijeenroepen binnen veertien dagen geen gevolg wordt
________
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
__
overeenkomstig het bepaalde in het volgende lid of bij advertentie in ten minste een, ter
_____________________________
plaatse waar de Vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.
______
De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur. De oproeping

geschiedt Schriftelijk aan de adressen van de gewone en buitengewone leden, de ereleden
_________
en de begunstigers. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste drie weken
_
voorafgaande aan de dag van de vergadering. De Schriftelijke oproep bevat datum, plaats
_______________________
en tijd van de samenkomst, alsmede de te behandelen onderwerpen.
__________________________________________________________________________________________
Artikel 15.
_____________________________________________________________________________
Toegang en stemrecht.
1.

2.
3.
4.
5.

Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle gewone en buitengewone leden van de
____
Vereniging, alle ereleden en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden,
______________________________________________
behoudens het bepaalde in lid 7 van artikel 10.
__________
Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de Algemene
__________________________________________________________________________________
Vergadering.
___
Ieder gewoon lid van de Vereniging dat niet geschorst is heeft één stem. Een lid kan zijn
________________________
stem door een Schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
_____________
De Rector-Bestuurder heeft als zodanig een raadgevende stem in de Algemene
__________________________________________________________________________________
Vergadering.
________
Indien het Bestuur bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de mogelijkheid
_________
daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door middel van een
____
elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan
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_
het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke
___
bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) het lid kan worden geïdentificeerd, (iii) het
_
lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien
_____
deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen.
___
6. Indien het Bestuur de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen
______
voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel
_
worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op
_______________________________________________
een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres.
________
Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene Vergadering
__________________________________________________________________________
worden uitgebracht.
__________________________________________________________________________________________
Artikel 16.
____________________________________________________
Besluitvorming van de Algemene Vergadering.
_________
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 vastgelegd voorstel.
_
2.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde 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 rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
________
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. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
___________
4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
__
verkregen, vindt een tweede stemming plaats. Heeft dan wederom 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.
____
5. Bij de in het vorige lid bedoelde herstemmingen na de tweede stemming kan niet meer
______
worden gekozen voor de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste
_______________________________________________________________
aantal stemmen is uitgebracht.
_
6. Is bij die voorafgaande 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.
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____
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie
___________
van beiden is gekozen. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende
______________________________________________
verkiezing van personen, dan is het verworpen.
________
8. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een Schriftelijke stemming
__________
gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Over
_____________
personen wordt altijd Schriftelijk gestemd. Schriftelijke stemming geschiedt bij
_______________________________________________________________
ongetekende, gesloten briefjes.
__________
9. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke
___________________________________________________________________________
stemming verlangt.
___
10. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen,
___
heeft dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering, mits met voorkennis
__________________________________________________________
van de Rector-Bestuurder genomen.
________
11. Zolang in een Algemene Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd 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 plaats gehad 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.
__________________________________________________________________________________________
Artikel 17.
______________________________________________________________________________________
Geldmiddelen.
_____________________________________________
1. De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit:
___________________________________________________________
a.
de contributies van de leden;
___________________
b.
subsidies en bijdragen van natuurlijke personen en rechtspersonen;
__________________________________________________
c.
schenkingen, erfstellingen en legaten;
___________________________________________________________________________
d.
andere baten.
_______________
2.
De Vereniging kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van
___________________________________________________________________________
boedelbeschrijving.
__________________________________________________________________________________________
Artikel 18.
_____________________________________________________________________________________________
Beheer.
____
1. Van de vermogenstoestand van de Vereniging en van al hetgeen haar financiën betreft,
_____________
wordt op zodanige wijze boekgehouden dat daaruit te allen tijde de rechten en
___________________________________
verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend.
_______________________________
2. Het boekjaar van de Vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
7.
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_
De Rector-Bestuurder brengt op de jaarvergadering 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, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
__
De stukken worden ondertekend door de Rector-Bestuurder en de leden van de Raad van
___
Toezicht; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder
_______________________________________________________
opgave van redenen melding gemaakt.
_____________
4. Tegelijk met de balans en de staat van baten en lasten wordt aan de Algemene
_
Vergadering een verklaring overlegd omtrent de getrouwheid van deze stukken, afkomstig
_______
van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Op
__
aanwijzing van de Raad van Toezicht verleent de Rector-Bestuurder jaarlijks opdracht tot
____________________________________________________________________
deze accountantscontrole.
_____
5. De jaarrekening wordt, na goedkeuring van de Raad van Toezicht, vastgesteld door de
___
Algemene Vergadering die de Rector-Bestuurder uiterlijk een maand na afloop van de in
__
lid 3 van dit artikel bedoelde termijn doet houden. Vaststelling van de jaarrekening strekt
_____
niet tot kwijting aan de Rector-Bestuurder onderscheidenlijk (een lid van) de Raad van
_
Toezicht, maar de Algemene Vergadering kan daartoe wel op een apart voorstel besluiten.
__________________________________________________________________________________________
Artikel 19.
__________________________________________________________________________________
Statutenwijziging.
___________________
1. Deze Statuten kunnen door de Algemene Vergadering worden gewijzigd.
____
2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot
__
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór 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.
_______
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte
________
stemmen, in een algemene vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden
____
tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of
__
vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken, maar niet eerder dan twee weken na de
_
eerste vergadering een tweede algemene vergadering gehouden, waarin over het voorstel
_____________
zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal
___________
tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een
_____________________
meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
________
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
3.
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___________
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is de Rector-Bestuurder bevoegd.
__________________________________________________________________________________________
Artikel 20.
_________________________________________________________________________
Ontbinding en vereffening.
_
1.
De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering. Het
_______
bepaalde in de leden 1, 2, 3 en 4 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige
___________________________________________________________________________________
toepassing.
____________________
2.
De vereffening geschiedt door of in opdracht van de Rector-Bestuurder.
__________
3.
Aan een batig saldo na vereffening wordt in de Algemene Vergadering, waarin tot
_____
ontbinding werd besloten, met volstrekte meerderheid van stemmen een bestemming
gegeven welke zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de Vereniging. De
__________________________________________
Raad van Toezicht dient dit besluit goed te keuren.
__________________________________________________________________________________________
Artikel 21.
_____________________________________________________________________
Reglementen en toezichtkader
____________
1.
De Rector-Bestuurder is namens de Vereniging bevoegd tot vaststelling van het
_____________
bestuursreglement met voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht.
_________
2.
De Raad van Toezicht is bevoegd tot vaststelling, wijziging of beëindiging van het
__
toezichtreglement zoals bedoeld in artikel 13 lid 10 na voorafgaande instemming van de
_______________________________________________________________________
Algemene Vergadering.
3.

4.

De Raad van Toezicht is bevoegd tot vaststelling, wijziging of beëindiging van alle overige
___
reglementen die op de Vereniging betrekking hebben, doch uitsluitend na voorafgaande
___________________________________________________
instemming van de Algemene Vergadering
_____
Het toezichtreglement noch ieder ander reglement bedoeld in de vorige leden mag in

strijd zijn met de wet, ook niet waar die geen dwingend recht bevat, noch met de Statuten.
______________________________________________________________________________________
Slotverklaring
___
Ten slotte verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, dat na het verlijden van
__________________________________________________________________________________________
deze akte:
________
a.
het bestuur bestaat uit de Rector-Bestuurder, te weten: H.A. Andriessen, geboren te
________________________________
Terneuzen op twee augustus negentienhonderdzesenvijftig;
_________________________________
b.
de Raad van Toezicht bestaat uit zeven (7) leden, te weten:
____________
1. A.J. Arts, geboren te Deurne op twintig mei negentienhonderdachtenzestig
________________________
2.
M.J.P. Brugmans, geboren te Breda op drieëntwintig november
__________________________________________________________
negentienhonderdzesenzestig;
___
3.
J.W. Cramer, geboren te Enschede op twaalf januari negentienhonderddrieënzestig
_____________________
4.
P.J.L. Groeneveld, geboren te 's-Gravenhage op veertien augustus
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negentienhonderdeenennegentig;

______________________________________________________

__________________
J.B.M. de Haas, geboren te Hazerswoude op achtentwintig september
_________________________________________________________
negentienhonderdvierenzestig;
________________________________
6.
E.T. van Karnebeek, geboren te Rheden op zeven maart
_______________________________________________________
negentienhonderdnegenenzestig.
_________________________________________________________________________________________
Machtiging
___
Van de bevoegdheid van de verschenen persoon blijkt het eerder genoemde uittreksel van de
____________________________________________________________________________________________
notulen.
_____________________________________________________________________________________
Domiciliekeuze
____
Te dezer zake wordt domicilie gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze akte.
_________________________________________________________________________________________________
Slot
______________
Waarvan akte, verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
________________________________________________
De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend.
_
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en
_
toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis
______________________________________________________________
genomen en daarmee in te stemmen.
_
Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen persoon
_______________________________________________________________________________________
ondertekend.
_____
Onmiddellijk daarna is deze akte om elf uur vijftien minuten door mij, notaris, ondertekend.
5.

Volgt ondertekening.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

