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door ten minste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene -----------vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. ----------------------4. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van
een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het --------
verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, ---
geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op
de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept. ---------------------------------Artikel 13----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Alle niet geschorste leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder --
één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe ---------gemachtigd ander lid. ---------------------------------------------------------------------------------------------2. Een geschorst lid heeft alleen toegang tot de algemene vergadering waarin het besluit tot -------
schorsing behandeld wordt en is slechts bevoegd daarover het woord te voeren.--------------------3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn levensgezel, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen. ---------------------------------------------------4. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, als
met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ------
vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris genotuleerd, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering. ----------------------------------------5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van ------
voorstellen bij acclamatie is mogelijk, als dit plaats vindt op voorstel van de voorzitter. ----------6. Het bestuur kan besluiten dat elektronisch stemmen is toegestaan voor een specifeke -------------
vergadering, dan wel voor alle vergaderingen van de vereniging.---------------------------------------7. Het bestuur kan besluiten dat elektronische deelname aan de vergadering is toegestaan voor een
specifeke vergadering, dan wel voor alle vergaderingen van de vereniging.--------------------------8. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van de ---------
uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen ----
wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die
meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het
grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die ---
tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel
verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam
van het stemmend lid ondertekende stemmen. --------------------------------------------------------------9. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de -----------
stemming, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de --------
juistheid daarvan wordt betwist, 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. -----------------------------------------------------Artikel 14----------------------------------------------------------------------------------------------------------------l. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal --
een van de andere bestuursleden als voorzitter van de vergadering optreden. ------------------------2. Van het tijdens de algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een ---
door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen gehouden.------------------------------Artikel 15----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Statutenwijziging------------------------------------------------------------------------------------------------------
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oudelij k reglement-------------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen. In dit -------
reglement kunnen onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig
wordt voorzien. ----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet.-----------------------------------------3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten.------------------------------------4. De algemene vergadering is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.-------------------5. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement zijn de regels voor de wijziging
van de statuten van toepassing.---------------------------------------------------------------------------------Artike1 2 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rechts k euze ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Op deze akte is het Nederlands recht van toepassing. ---------------------------------------------------------Artikel 22----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slotbepaling en --------------------------------------------------------------------------------------------------------1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.---------2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen ---overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt of kan blijken. ---------------------------------------Slot akte-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend. -------------------------------------------------------
WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte -vermeld. --------------------------------------------------------------------------------------------------Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en na het geven van een toelichting -----
daarop aan de verschijnende personen, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van deze -
akte te hebben kennisgenomen en met die inhoud in te stemmen.-------------------------------
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend. --------------------------------------------------------------------------
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR
AFSCHRIFT:
door mij, mr. Meindert Gerben de
Boer, kandidaat -notaris, als
waarnemer van mr. Frank Robert
Sterel, notaris te Amsterdam.

