OPRICHTING VERENIGING
7071954/FB/JH

Op een juli tweeduizend negen verschenen voor mij, mr. RIEJANNE FRANCINE BEEKMAN,
kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. JOZEF HUBERTUS -----JOANNES MARIE HAMANS, notaris gevestigd te AMSTERDAM:-------------------------------1. mevrouw Hadassa Richheimer, wonende te 1077 NV Amsterdam, Minervalaan 109, -----geboren te Amsterdam op een januari negentienhonderd tweeënzestig, (houder van een ---rijbewijs met nummer: 4073617045, geldig tot twaalf maart tweeduizend negentien, ------uitgegeven te Amsterdam op twaalf maart tweeduizend negen) en op huwelijkse -----------voorwaarden gehuwd met de heer Robert Voet, voor haar in de eerste en voor hem in de -eerste echt, -----------------------------------------------------------------------------------------------2. mevrouw Rachel Eichelsheim, wonende te 1055 NC Amsterdam, Admiraal de Ruyterweg
382 hs, geboren te Amsterdam op zestien september negentienhonderd eenenzeventig, ----(houder van een rijbewijs met nummer: 4747361208, geldig tot zeven november -----------tweeduizend zeventien) en op huwelijkse voorwaarden gehuwd met de heer E.P. -----------Vermeulen, -----------------------------------------------------------------------------------------------De comparanten verklaarden: -------------------------------------------------------------------------------INLEIDING --------------------------------------------------------------------------------------------------een vereniging op te richten, waarvoor de navolgende statuten gelden. ------------------------------STATUTEN --------------------------------------------------------------------------------------------------Naam en zetel -------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van & voor Kindertherapeuten, ---------------Afgekort zal de vereniging worden genoemd en bekend staan als de letters VvvK. ----------2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.----------------------------------------------------Doel-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het doel van de vereniging is: -------------------------------------------------------------------------a. het bevorderen van kwaliteit en professionaliteit van het therapeutisch handelen van en
door haar leden als kinder- en/of jeugdtherapeut in de ruimste zin des woords; --------b. het leggen/onderhouden van contacten met zorgverzekeraars ten behoeve van ---------vergoedingen;---------------------------------------------------------------------------------------c. het verkrijgen van erkenning binnen de algehele gezondheidszorg in Nederland; -------d. het behartigen van de collectieve en individuele maatschappelijke, economische, -----sociale en juridische belangen van haar leden in de ruimste zin des woords en voor ---zover gerelateerd aan het beroepsprofiel. ------------------------------------------------------2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: ----------------------------------------------------a. het evalueren van het beroepsprofiel kinder- en/of jeugdtherapeut waaraan de leden --zich dienen te houden en waarop ze kunnen worden aangesproken; -----------------------b. het stimuleren van (wetenschappelijk) onderzoek van kinder- en/of jeugdtherapie in -relatie tot de reguliere gezondheidszorg; --------------------------------------------------------
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c.

het toelaten van kinder- en/of jeugdtherapeuten met een voltooide opleiding- dan wel in opleiding zijn bij- bij een gerenommeerde beroepsopleiding tot kinder- en/of -------jeugdtherapeut; -------------------------------------------------------------------------------------d. het bevorderen van de deskundigheid van de leden middels het houden van verplicht te
bezoeken bijeenkomsten en het jaarlijks verplicht volgen van een nader aantal te ------bepalen workshops in het kader van na- en/of bijscholing; ----------------------------------e. het registreren van de leden in een ledenregister die gebruikt kan worden in -----------contact met zorgverzekeraars en eventuele verwijzers; -------------------------------------f. het invoeren van een protocol op basis van de wet op de gezondheids/jeugdzorg------inzake therapeutisch handelen bij een vermoeden van kindermishandeling; -------------g. het hanteren van klacht- en tuchtrecht door een onafhankelijke externe klacht- en -----tuchtcommissie, zo mogelijk, aangesloten bij een van de erkende klacht- en ------------tuchtregelingorganen. -----------------------------------------------------------------------------3. De vereniging zal zich naar buiten presenteren middels: -----------------------------------------a. het leggen/onderhouden van contacten met instanties binnen de gezondheidszorg, ----zoals zorgverzekeraars, Ministeries, andere beroepsverenigingen en ---------------------beroepsopleidingen kindertherapie; -------------------------------------------------------------b. het ontwikkelen van informatiemateriaal; ------------------------------------------------------c. de eigen website die zal worden bijgehouden door een nader te bepalen -----------------deskundige. ------------------------------------------------------------------------------------------Duur ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. -------------------------------------------------2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste ------boekjaar aanvangt bij de oprichting en eindigt op eenendertig december van het jaar -------volgende op het jaar van de oprichting. --------------------------------------------------------------Lidmaatschap --------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging kent leden. ------------------------------------------------------------------------------2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur als kinder- en/of jeugdtherapeut --hebben aangemeld en voldoen aan de voorwaarden en eisen als hierna in lid 4 en 6 --------genoemd en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur
afgegeven verklaring. -----------------------------------------------------------------------------------Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering (hierna te --noemen:"ALV") alsnog tot toelating besluiten. -----------------------------------------------------3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging ---worden verkregen. --------------------------------------------------------------------------------------4. Er bestaan twee soorten leden: ------------------------------------------------------------------------a. A-register lidmaatschap: zij die zijn afgestudeerd aan de door de VvvK ------------------geaccrediteerde opleidingen;-----------------------------------------------------------------------b. B-register lidmaatschap: zij die studeren aan de door de VvvK geaccrediteerde ---------opleidingen waarbij een certificaat moet worden afgelegd van het eerste -----------------studiejaar ----------------------------------------------------------------------------------------------5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn ---------opgenomen. -----------------------------------------------------------------------------------------------2-

6

Met kinder- en/of jeugdtherapeut wordt bedoeld diegene die werkt met ----------------------kinderen/jeugd/jongeren in de leeftijd van vier (4) tot maximaal eenentwintig (21) jaar. ---Onder de hier bovengenoemde term wordt verstaan: --------------------------------------------integratief kinder – en/of jeugdtherapeut, holistisch kindertherapeut en kinder- en/of ------jeugdtherapeut. ------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Een verzoek tot lidmaatschap van de vereniging kan slechts schriftelijk worden gedaan ---door een studerende of afgestudeerde kinder- en/of jeugdtherapeut bij de secretaris van de
vereniging die het verzoek zal doorsturen naar de Commissie Toelating/Visitatie. -----------2. Het kandidaat A-registerlid zal worden bezocht door de Commissie Toelating/Visitatie in eigen praktijk. Dit zal alleen gebeuren bij blijken van het voldoen aan de vastgestelde -----voorwaarden en eisen door het kandidaat registerlid.----------------------------------------------3. Het kandidaat B-registerlid zal het certificaat van het eerste afgesloten studiejaar moeten overleggen en voldoen aan de vastgestelde voorwaarden en eisen. --------------------------4. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden op advies van de Commissie -------------Toelating/Visitatie en de secretaris van de vereniging zal het kandidaat-lid deze beslissing
schriftelijk doen toekomen. ----------------------------------------------------------------------------5. Bij niet-toelating als lid, kan op verzoek opgave van redenen worden verstrekt. -------------6. Na schriftelijk berichtgeving van toelating moet het kandidaat-lid binnen vier weken de --verschuldigde contributie en inschrijvingskosten voldoen om daadwerkelijk lid te ----------kunnen worden. ------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het lidmaatschap eindigt: ------------------------------------------------------------------------------a. door de dood van het lid; -------------------------------------------------------------------------b. door schriftelijke opzegging door het lid; ------------------------------------------------------c. door schriftelijke opzegging door het bestuur van de vereniging. Dit kan slechts -------geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het ----------------lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen, dan wel wanneer hij zijn ---------------verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt en wanneer redelijkerwijs van de ----vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; ---------------d. 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 twee maanden. -------------------------------------------------Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. ---------------------------------------------------------------Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk: --------------------------------------------------------------a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten ---voortduren; ------------------------------------------------------------------------------------------b. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de -------vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. ---------------------------------------------3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het --------lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan: -------------------------------------------------
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wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een --------november 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 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. -----------------------4. 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 één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij
de ALV. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst -lid heeft geen stemrecht. -------------------------------------------------------------------------------5. 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. -------------------Donateurs ------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 7 --------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd
het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen. -----------------------------------2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, ---waarvan de minimale omvang door de ALV wordt vastgesteld. ---------------------------------3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de ALV bij te wonen. Zij hebben daarin geen -stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren. -------------------------------------------Contributies----------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 8 --------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage (contributie), die door de
ALV zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. ------------------------------------------------------------------------2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de ---verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. -----------------------------------------Bestuur ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 9 --------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, en moet altijd een --------------oneven aantal leden bevatten (met uitzondering van het eerste bestuurd dat kan uit twee --leden bestaan), die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester ---aanwijzen. De voorzitter wordt in functie gekozen, de andere functies worden in het ------bestuur in onderling overleg verdeeld. Een bestuurslid kan meer dan een functie betreden. Het bestuur stelt het aantal bestuursleden vast. ------------------------------------------------------4-

2.

De bestuursleden worden door de ALV benoemd uit de leden van de vereniging. De ------kandidaat bestuursleden moeten hun curriculum vitae voorzien van motiverende redenen -om toe te willen treden tot het bestuur, vooraf aan de ALV kenbaar maken. -----------------3. Voor toetreding tot het bestuur moet met ten minste twee/derden van de uitgebrachte -----stemmen van de ALV, waarin ten minste de helft van de leden vertegenwoordigd is, ------besloten worden. Is er minder dan de helft van de leden aanwezig in de ALV, dan kan ----binnen vier weken een nieuwe vergadering worden gehouden, waarin dan ongeacht het ---aantal alsdan aanwezigen met ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen van de
dan aanwezigen, besloten worden tot benoeming tot het bestuurder. ---------------------------4. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de ALV worden -------geschorst en ontslagen. De ALV besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. -----------------------------------------------------------5. De schorsing eindigt wanneer de ALV niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft -besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de ALV te ---verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan. --------------------------6. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene --------ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken
rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is twee maal 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 ALV 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 15 tot en met 18 zoveel mogelijk van toepassing. --------------------------------------------------9. Het bestuur wordt geadviseerd door de Raad van Advies (RvA) en heeft de keuze advies -van de RvA op te volgen. ------------------------------------------------------------------------------Artikel 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. ----------------------------------------2. Het bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de ALV, bevoegd te besluiten zich als -hoofdelijk medeschuldenaar te verbinden. ----------------------------------------------------------3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak
te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. -------------------4. De bestuursleden zijn verplicht tot het afsluiten van ----------------------------------------------bestuursaansprakelijkheidsverzekering. -------------------------------------------------------------Artikel 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------Onverminderd het hier voorgaande vertegenwoordigt het bestuur de vereniging in en buiten ---rechte ----------------------------------------------------------------------------------------------------------a. hetzij door het gehele bestuur; ------------------------------------------------------------------------b. hetzij door twee bestuursleden tezamen. -------------------------------------------------------------Artikel 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur vergadert ongeveer een keer in de acht weken, doch minimaal vier keer per --jaar. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen -----------opgemaakt, die door de eerstvolgende bestuursvergadering worden vastgesteld en ---------goedgekeurd door de voorzitter en secretaris. -------------------------------------------------------5-
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Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de
besluitvorming door het bestuur worden gegeven. ------------------------------------------------Artikel 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------Het bestuurslidmaatschap eindigt ongeacht het hiervoor onder artikel 9 vermelde: ----------------a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging ten aanzien van een ---------------bestuurslid dat uit de leden benoemd is; --------------------------------------------------------------b. door schriftelijk bedanken van de bestuurder. -------------------------------------------------------Raad van Advies - Samenstelling --------------------------------------------------------------------------Artikel 13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De Raad van Advies (hierna te noemen:"RvA") heeft als doel de vereniging zo goed ------mogelijk bij te staan met zijn kennis van zaken aangaande de vereniging om zo de ---------continuïteit van het verenigingsbeleid en het behoud van kennis binnen de vereniging te --waarborgen. Tevens heeft zij als taak het consolideren en aanscherpen van het --------------verenigingsbeleid. ---------------------------------------------------------------------------------------2. De RvA geeft het bestuur een onafhankelijk advies, waarbij het --------------------------------bestuur de keuze heeft dit advies op te volgen. -----------------------------------------------------3. De RvA komt in ieder geval tweemaal per jaar bijeen en adviseert dan inzake de -----------beleidsvoornemens en het jaarverslag. ---------------------------------------------------------------4. De RvA bestaat uit minimaal drie leden en kiest haar voorzitter uit hun midden. De leden van de RvA vertegenwoordigen verschillende disciplines met eigen persoonlijk ------------perspectief, deskundigheid en achtergrond, gerelateerd aan het beroep kinder- en/of -------jeugdtherapeut en zijn geen lid van de vereniging. ------------------------------------------------5. De leden van de RvA worden door het bestuur benoemd voor een termijn van vijf jaar. Na
een eerste termijn van vijf jaar is herbenoeming mogelijk voor een tweede termijn. ---------6. Het lidmaatschap van de RvA eindigt door overlijden van een lid van de RvA, bij verlies -van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), door zijn ontslag verleend door de gezamenlijke overige leden van de RvA of door het aflopen van de termijn bedoeld als in lid 5. -------------------------------------------------------------------Jaarverslag - Rekening en verantwoording ---------------------------------------------------------------Artikel 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige -------------aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen --worden gekend. ------------------------------------------------------------------------------------------2. Het bestuur brengt op de ALV binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, ---behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de verenigingen over het gevoerde beleid. Het legt de balans en
de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de ALV over. Na -----verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen --dat zij deze verplichting nakomen. -------------------------------------------------------------------3. De ALV benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van ten minste twee personen, -die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de in de -----tweede volzin van het vorige lid genoemde stukken en brengt aan de ALV verslag van haar
bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek --alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de verenigingskas en
de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. -----6-
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Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige --kennis, dan kan de kascommissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te ----------verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en -bescheiden van de vereniging te geven. -------------------------------------------------------------5. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de ALV worden herroepen, doch -----slechts door de benoeming van een andere kascommissie. ---------------------------------------6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 zeven jaren lang te ------bewaren. --------------------------------------------------------------------------------------------------Algemene vergaderingen ------------------------------------------------------------------------------------Artikel 15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door
de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. --------------------------------------------2. Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ---leden vergadering – ALV - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen -onder meer aan de orde: --------------------------------------------------------------------------------a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag
van de aldaar bedoelde commissie; -------------------------------------------------------------b. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende ------------verenigingsjaar; ------------------------------------------------------------------------------------c. voorziening in eventuele vacatures; ------------------------------------------------------------d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de ------vergadering. ----------------------------------------------------------------------------------------3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk --oordeelt, doch minimaal twee maal per jaar. --------------------------------------------------------4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste vijftien leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de -----verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19 of per algemeen mailbericht, met inachtneming van de in artikel 19 vermelde ---------------oproepingstermijn. --------------------------------------------------------------------------------------Toegang en stemrecht ----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. --------------------------------------------2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene -----------vergadering. ----------------------------------------------------------------------------------------------3. leder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. -------------------------------4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. --------Voorzitterschap - Notulen -----------------------------------------------------------------------------------Artikel 17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn ---plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de ---andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op --------deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
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Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter ---------vergadering aanwezige persoon. ---------------------------------------------------------------------------2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een andere
door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de eerstvolgende
vergadering worden vastgesteld en moeten worden goedgekeurd door de ALV. -------------Besluitvorming van de algemene vergadering -----------------------------------------------------------Artikel 18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het ter algemene 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 gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. -----------------------2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de --juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid --van de 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. 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. --------------------------------5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen,
heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede ----------stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weer niemand de -------volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een -----persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd
en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede
stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande ----------stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande ------stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. is bij die voorafgaande stemming -het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, --beslist het lot wie van beiden is gekozen.------------------------------------------------------------6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is -het verworpen. -------------------------------------------------------------------------------------------7. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen
schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een
aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. ----Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij ---acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. ---------8. Een eenstemmig besluit van alle leden, van niet in een vergadering bijeen aanwezige ------stemgerechtigde leden, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde -----kracht als een besluit van de algemene vergadering. ----------------------------------------------9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zoals bij volmacht, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ---omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot -----------------statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze ----8-

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 --------achtgenomen. --------------------------------------------------------------------------------------------Bijeenroeping algemene vergadering ----------------------------------------------------------------------Artikel 19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. -------------------------De oproeping geschiedt schriftelijk per mail aan de adressen van de leden volgens het ----ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste tien -dagen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het -------bepaalde in de artikelen 20 en 21. --------------------------------------------------------------------Statutenwijziging ---------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------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 geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de -----afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. --------------------------------------3. 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 in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd is. Is niet twee derden van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd,
dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen --vier weken na de eerste vergadering 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 derden van de 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 -------gehouden register. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ontbinding en vereffening ----------------------------------------------------------------------------------Artikel 21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bepaalde in artikel 20 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een ----besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging. ------------------
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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. ---------------------------------------------------------------------------------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
tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als -zodanig is aangewezen.---------------------------------------------------------------------------------Reglementen ---------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------2. 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 20
leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing. ---------------------------------------------------Slotbepaling ---------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------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 comparanten: -------------------------------------------------------------------Als lid van de vereniging treden toe alle genoemde oprichters. Zij benoemen als eerste ---------bestuursleden: -------------------------------------------------------------------------------------------------- mevrouw H. Richheimer, voornoemd, als voorzitter; ----------------------------------------------- mevrouw Mirjam Bouwes-Van Vlaardingen, geboren te Amsterdam op een mei ------------negentienhonderd zeventig, wonende te 1444 GZ Purmerend, Wipmolen 9, als -------------penningmeester; ------------------------------------------------------------------------------------------ mevrouw Monique Paauwe, geboren te Bodegraven op dertien oktober negentienhonderd vierenzestig, wonende te 2132 ZP Hoofddorp, Klaas van Reeuwijkstraat 29, als secretaris. Slot akte --------------------------------------------------------------------------------------------------------Waarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van --deze akte gemeld. ---------------------------------------------------------------------------------------------De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen -opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van deze --akte te hebben kennisgenomen en met de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. De --identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. ----------------------------- 10 -

Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. ---------------------------------------------------
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