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STATUTENWIJZIGING VERENIGTNG
Heden,
verscheen voor mij,
xnr Maria Margaretha Elings-van Hooidonk, •
notaris met plaats van vestiging Zeist:-------ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van:
de heer Joseph Johannes Hendrikus Maria VAN GENNIP. gehoren te ■
Meerssen op
wonende te J
's-Gravenhage,
geidentificeerd aan de hand van"
rijbewijs nummer
te 's-Gravenhage op eenendertig augustus tweeduizencuaegenp
2. de heer Arii HORDIJK. geboren te Rotterdam op
L wonende te
aan de hand van nationaal paspoort nummer______
afgegeven te Amsterdam op elf febraari----tweeduizend elf;
bij het verlenen der volmacht handelende als gezamenlijk bevoegde bestuurders van het bestuur van de vereniging:
WERKGEVERSORGANISATIE IN DE SPORT, statutair gevestigd te
Arnhem en kantoorhoudende te 6816 VD Arnhem, Papendallaan 50,------ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40480605, hierna te —
noemen: de vereniging.
./. De comparante, handelend als gemeld, verklaart dat de algemene----------------ledenvergadering van de vereniging in haar vergaderingen van negenentwintig november tweeduizend elf en dertien december tweeduizend elf hebben--------besloten tot wijziging van de statuten, blijkende van dit besluit uit een aan deze
akte geheeht exemplaren van de notulen van die vergadering.
Ter uitvoering van gemelde besluiten verklaart de comparante, handelend als vermeld, de statuten van de vereniging te wijzigen en opnieuw vast te stellen, zodat zij komen te luiden als volgt:-------------------------------------------------------NAAM EN ZETEL-------------------------------------------------------------------------Artikel 1--------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging draagt de naam “Werkseversorganisatie in. de Sport”. ■
2. De vereniging is gevestigd te Arnhem.---------------------------------------------DUUR-----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2.--------------------------------------------------------------------------------------De vereniging is opgericht op acht april negentienhonderd zesentachtig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.---------------------------------------------------------VEREN1GINGSJAAR-------------------------------------------------------------------Artikel 3--------------------------------------------------------------------------------------Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalendexjaar.-----------------------------------VERTEGENWOORDIGING VAN DE VERENIGING-------------------------
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Artikel 4.-------------------- -------------------------------------------------------------------De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, —
danwel door twee van de volgende gezamenlijk handelende bestuursleden: de —
voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris-penningmeester.---------------------DOEL-------- ------------------------------------------------------------------------------------Artikel q—------ —-----------------------------------------------------------------------------De vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen ter zake een goed —
sociaal-economisch en sociaal beleid bij de leden alsmede het----------------------vertegenwoordigen van de leden bij het aangaan van collectieve verplichtingen.
De vereniging heeft niet ten doel het maken van winst.-------------------------------MIDDELEN-----------------------------------------------------------------------------------Artikel 6----------------------------------------------------------------------------------------De vereniging tracht haar doel te bereiken door ondermeer:------------------------a. het verzamelen en uitwerken van gegevens ten behoeve van het sociaal-----economise!! en sociaal beleid van de leden en ter verbetering van hun-------organisaties;--------------------------------------------------------------------------------b. het bestuderen en behandelen van vraagstukken, die verband houden met —
de interne organisatie en het sociaal-economisch en sociaal beleid van de —
leden;----------------------------------------------------------------------------------------c. het adviseren van de leden inzake hun sociaal-economisch en sociaal-------beleid;---------------------------------------------------------------------------------------d. het samenwerken met centrale verbonden van werkgevers alsmede het ——
deelnemen in of het verlenen van medewerking aan instellingen, die--------werkzaam zijn in het belang van de leden;------------------------------------------e. het onderhouden van contacten en het plegen van overleg met andere------werkgevers en organisaties van werkgevers;----------------------------------------f. het onderhouden van contacten en het plegen van overleg en het-------------onderhandelen met organisaties van werknemers hetgeen kan resulteren in
het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten ten behoeve van de----leden;----------------------------------------------------------------------------------------g. het onderhouden van contacten, het plegen van overleg en het----------------onderhandelen met de overheid ten behoeve van de leden overeenkomstig haar doelstelling;--------------------------------------------------------------------------h. het treffen van regelingen tot onderlinge steunverlening bij--------------------arbeidsconflicten bij de leden;---------------------------------------------------------i. het oplossen van geschillen tussen leden onderling of met hun werknemers en/of organisaties van werknemers en het verlenen van bijstand aan de----leden bij arbeidsgeschillen met hun werknemers en/of organisaties van----werknemers;-------------------------------------------------------------------------------j. het geven van voorlichting en adviezen aan de leden op het gehele terrein —
van interne organisatie en sociaal economisch en sociaal beleid;--------------k. het sluiten van (raam) overeenkomsten.---------------------------------------------VEREISTEN VOOR HET LIDMAATS CHAP--------------------------------------Artikel 7-----------------------------------------------------------------------------------------

HO/AB/md/2011.001224.01

blad3

i. Leden van de vereniging kunnen zijn volledige rechtsbevoegdheid------------bezittende rechtspersonen, die werkzaam zijn op bet terrein van de sport, —
een en ander door bet bestuur nader vast te stellen bij Algemeen-------------Reglement. —------ --------- —---------------------------------------------------------TOELATING TOT HET LIDMAATSCHAP-----------------------------------------Artikel 8-------- ------------- ------—------------------------------------------------ --------1. Het bestuur bepaalt of een lidmaatschap wordt verstrekt.----------------------2. Het lidmaatschap moet schriftelijk worden aangevraagd.-----------------------3. Indien het bestuur bet hdmaatschap weigert kan de aanvrager in beroep —
gaan bij de algemene vergadering.----------------------------------------------------4. Het Algemeen Reglement stelt nadere regels voor de toelating.----------------EINPE VAN HET LIDMAATSCHAP-------------------------------------------------Artikel q----------------------------------------------------------------------------------------1. Het lidmaatschap eindigt:---------------------------------------------------------------a. door beeindiging van het bestaan van het lid;---------------------------------b. door opzegging door een lid, van deze opzegging moet bij aangetekend schrijven, gericht aan de vereniging, kennis worden gegeven;------------c. door opzegging namens de vereniging door het bestuur; dit kan---------geschieden wanneer een rechterlijke uitspraak, waarbij het lid in staat —
van faillissement is verMaard, onherroepelijk is geworden:---------------wanneer een hd heeft opgehouden aan de vereisten voor het--------hdmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen;------------------------wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;-------------------------------------d. door ontzetting;----------------------------------------------------------------------deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een Hd in strijd met de —
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de-----vereniging op onredelijke wijze benadeelt.-------------------------------------2. De ontzetting geschiedt door het bestuur bij besluit genomen met een------meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Een besluit tot ontzetting wordt niet genomen voordat het betrokken hd in de —
gelegenheid is gesteld te worden gehoord. De betrokkene wordt ten---------spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis —
gesteld. Hem staat binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving —
van het besluit, beroep op de algemene vergadering open.----------------------Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het hd geschorst. Het bepaalde in artikel io lid 4 is van overeenkomstige toepassing.----------3. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan sleehts geschieden per —
het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een--------------opzeggingstermijn van zes maanden.-------------------------------------------------Opzegging van het hdmaatschap namens de vereniging kan geschieden----tegen ieder ogenbhk en zonder opzeggingstermijn.--------------------------------
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Een opzegging in strijd met bet in bet vorige lid bepaalde doet bet-----------bdmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de----datum waartegen was opgezegd. —-------------- -------------------------------------5. Een lid kan binnen een maand, nadat bem een besluit, waarbij de------------verpbcbtingen van de leden tegenover de vereniging zijn verzwaard, is-----bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap
de toepassebjkheid van het besluit te zijnen opzicbte uitsluiten, tenzij het —
een colleetieve arbeidsovereenkomst betreft.---------------------------------------6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
de jaarhjkse contributie voor het geheel door het lid verschuldigd.-----------SCHORSING VAN DE T.FJDEN---------------------------------------------------------Artikel 10--------------------------------------------------------------------------------------1. Een lid kan bij besluit van het bestuur, genomen met ten minste--------------twee/derde van de uitgebrachte stemmen, worden geschorst in de gevallen waarin ontzetting mogelijk is.----------------------------------------------------------2. Het bestuur kan een schorsing verkorten, opheffen of verlengen.-------------3. Bij elk besluit tot schorsing of verlenging van schorsing wordt tevens de----termijn van schorsing bepaald, welke met inbegrip van eventuele------------verlenging ten hoogste zes maanden bedraagt.-------------------------------------4. Gedurende de schorsingstermijn blijven alle statutaire en andere------------verplichtingen van het lid tegenover de vereniging bestaan.--------------------5. Indien binnen de termijn waarvoor de schorsing is uitgesproken niet tot---ontzetting uit het bdmaatschap is besloten, herleven alle rechten voor het —
bd na afloop van de termijn van de schorsing.--------------------------------------BERQEP BIJ SCHORSTNG--------------------------------------------------------------Artikel li---------------------------------------------------------------------------------------Tegen een besluit tot schorsing van het lidmaatschap kan het betrokken bd in —
beroep komen bij de algemene vergadering.---------------------------------------------DE ALGEMENE VERGADERING-----------------------------------------------------Artikel 12---------------------------------------------------------------------------------------1. Jaarbjks wordt ten minste een algemene vergadering gehouden en wel-----binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens----------verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze---------algemene vergadering, de jaarvergadering, brengt het bestuur zijn verslag —
uit en doet rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur onder overlegging van de jaarrekening bestaande uit een balans, een winst- en verbesrekening met toebchting en een rapport van —
een accountant waarin opgenomen diens verklaring.-----------------------------2. In een algemene vergadering, bij voorkeur gehouden na dertig juni, wordt —
de begroting voor het komende verenigingsjaar aan de algemene-------------vergadering ter goedkeuring voorgelegd, terwijl inzicht wordt gegeven in de
financiele situatie van het lopende verenigingsjaar. Bij de begroting---------presenteert het bestuur voor het komende verenigingsjaar het te voeren----
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beleid en de daarmee samenhangende activiteiten. In deze vergadering----worden bij voorkeur tevens nieuwe bestuursleden benoemd.------------------3. Algemene vergaderingen worden voorts gehouden zo vaak het bestuur------zulks nodig oordeelt, of ten minste tien procent van de stemgerechtigde----leden daarom schriftelijk en met reden omkleed verzoekt, in welk geval----door het bestuur een algemene vergadering zal worden bijeengeroepen----welke binnen achtentwintig dagen na ontvangst van bedoeld verzoek zal —
worden gehouden.------------------------------------------------------------------------4- Voldoet het bestuur niet aan een in het voorgaande lid bedoeld verzoek,----dan hebben de verzoekers het recht zelf een algemene vergadering bijeen te
roepen, welke oproep schriftelijk dient te geschieden onder vermelding van
de te behandelen onderwerpen. Deze algemene vergadering zal niet eerder dan veertien dagen na de oproep kunnen plaatsvinden. De vergadering-----benoemt alsdan zijn eigen voorzitter voor de duur van de vergadering.------5. Algemene vergaderingen worden, behoudens het bepaalde in het------------voorgaande lid, bijeengeroepen door het bestuur door sehriftelijke-----------convocaties, waarbij de te behandelen onderwerpen worden genoemd.-----Behoudens spoed-eisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter,
worden de convocaties ten minste eenentwintig dagen tevoren verzonden. —
Ter beoordeling van het bestuur kunnen de spoedshalve 00k op andere dan
sehriftelijke wijze worden bijeengeroepen.------------------------------------------TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING-----------------------------Artilkel 13---------------------------------------------------------------------------------------1. Toegang tot de algemene vergaderingen hebben vertegenwoordigers van de
leden, die als zodanig tevoren schriftelijk door het betreffende lid moeten —
zijn aangemeld door het bestuur.------------------------------------------------------2. Vertegenwoordigers kunnen slechts zijn natuurlijke personen.----------------3. Een lid kan zich ten hoogste door vier personen doen vertegenwoordigen. —
Indien een lid door meerdere personen is vertegenwoordigd, kan slechts —
door een van hen namens het lid stem worden uitgebracht.--------------------Een vertegenwoordiger kan uitsluitend voor een lid optreden, behoudens —
bet bepaalde in het volgende lid.------------------------------------------------------4. Een lid kan ten hoogste voor vier andere leden als gevolmachtigde-----------optreden.------------------------------------------------------------------------------------5. De voorzitter kan toestemming geven aan anderen dan de in lid 1 bedoelde vertegenwoordigers toegang tot de vergadering te verlenen.--------------------LEIDING. NQTULEN EN BESLUITVQRMING AJLGEMENE--------------VERGADERING-----------------------------------------------------------------------------Artikel 14.---------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het--------bestuur of zijn plaatsvervanger.--------------------------------------------------------Indien de voorzitter en zijn plaatsvervanger ontbreken, voorziet de----------vergadering zelf in haar leiding.--------------------------------------------------------
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2. Van fret verhandelde in elke algemene vergadering worden door de----------secretaxis of een ander door de voorzitter aangewezen persoon notulen-----opgemaakt, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten frlijke waarvan door de voorzitter ondertekend.------------------------------------3. De algemene vergadering kan besluiten nemen ongeacfrt het aantal ter-----vergadering vertegenwoordigde leden, tenzij in de statuten anders is--------bepaald.-----—------—---------------------------------------------------------------------4- a. Ieder lid freeft een basisstem.-----------------------------------------------------b. Voor iedere voile vierfronderdvijftig duizend Euro aan loonsom,---------gerekend over het kalenderjaar voorafgaand waarin de stemming-------plaatsvindt, freeft ieder lid een extra stem zulks tot een maximum van —
tien (io) stemmen.------------------------------------------------------------------5. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Alle overige stemmingen —
gescfrieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming------gewenst oordeelt, often minste drie stemgerechtigde leden zulks voor de —
stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende-----gesloten brieves. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij drie------stemgerechtigden froofdelijke stemming verlangen.------------------------------6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet een in-----------vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van fret bestuur genomen, —
dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Stemmingen —
voor besluiten buiten vergadering kunnen slecfrts schriftelijk gescfrieden. —
7. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracfrt.-------8. a. Het ter 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 voorzover gestemd werd over een —
niet schriftelijk vastgelegd voorstel.---------------------------------------------b. Wordt ecfrter onmiddellijk na fret uitspreken van fret in sub a,, bedoelde
oordeel de juistfreid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming —
plaats indien een lid dit verlangt.-------------------------------------------------Door deze nieuwe stemming vervallen de recfrtsgevolgen van de--------oorspronkelijke stemming.--------------------------------------------------------HET BEST! IT JR------------------------------------------------------------------------------Artikel ik---------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is belast met fret besturen van de vereniging .----------------------2. Het bestuur is, mits met toestemming van de algemene vergadering, -------bevoegd tot fret sluiten van alle overeenkomsten tot het kopen,---------------vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van-------overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of froofdelijk-----------medeschuldenaar verbindt en heeft voorts alle overige bevoegdheden die —
niet bij deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.-----3. Het bestuur is bevoegd met inacfrtneming van de statuten en reglementen, verplichtingen aan de leden op te leggen en in frun naam verplichtingen aan
te gaan.----------------------------------------------------- :---------------------------------
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SAMENSTELLING VAN HET BESTTJTIR------------------------------------------Artikel 16 —------ -----------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten hoogste vijf leden:--------------de voorzitter, de vice-voorzitter, de seeretaris-penningmeester, alsmede ten
boogste twee gewone leden. Indien niet direct in een vacature in het---------bestuur is of wordt voorzien, blijft het bestuur bevoegd. Indien het aantal —
bestuursleden beneden de vier daalt is het bestuur gehouden zo spoedig---mogelijk maatregelen te nemen om in de open plaatsen te voorzien.---------2. In een tussentijdse vacature kan het bestuur zelf voorzien tot de--------------eerstkomende algemene vergadering zoals bedoeld in artikel 12 lid 1.-------3. Alle leden van het bestuur worden op voordracht van het bestuur door de —
algemene vergadering benoemd. De voorzitter en de secretaris----------------penningmeester worden in functie voorgedragen en benoemd. De algemene
vergadering kan met een gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen besluiten niet in te stemmen met de voordracht.---------------------4. Leden van het bestuur kunnen slechts natuurlijke personen zijn, die--------affiniteit hebben met sport en arbeidsvoorwaarden.------------------------------5. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of drie leden van het----bestuur zulks nodig of nuttig achten.-------------------------------------------------ZITTING BESTUURSLEDEN-----------------------------------------------------------Artikel 17---------------------------------------------------------------------------------------1. De leden van het bestuur worden benoemd voor maximaal drie jaar.--------2. De leden van het bestuur kunnen tweemaal worden herbenoemd telkens —
voor een periode van maximaal drie jaar.-------------------------------------------3. Het bestuur stelt een rooster van alle bestuursleden vast, zodanig dat de —
continuiteit van de werkzaamheden wordt gewaarborgd.-----------------------4. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:------------------------------------------a. door het niet langer voldoen aan de eisen voor het lidmaatschap van —
het bestuur, zoals omschreven in artikel 16 lid 4;-----------------------------b. door ontslag door de algemene vergadering, al dan niet op voorstel van het bestuur;---------------------------------------------------------------------------c. door bedanken;-----------------------------------------------------------------------d. door het verstrijken van de termijn waarvoor het bestuurslid werd ——
benoemd;------------------------------------------------------------------------------e. door de dood of onder curatelestelling van het bestuurslid.---------------BESLUITVQRMING IN DE VERGADERING VAN HET BESTUUR----Artikel 18--------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur kan slechts besluiten nemen indien ten minste drie---------------bestuursleden in persoon bij de stemming aanwezig zijn. Is in een-----------vergadering het quorum niet aanwezig, dan kan over de onderwerpen die in
een vergadering aan de orde zijn geweest, in een volgende vergadering te —
houden ten minste een week en ten hoogste vier weken nadien, een besluit worden genomen zonder dat het quorum vereist is. Ten minste twee---------
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bestuursleden zullen alsdan voor het nemen van besluiten aanwezig dienen
te zijn.------------------------------ ---------------------------------------------------------2. Over zaken wordt mondeling en over personen schriftelijk gestemd, tenzij —
de vergadering anders besluit. Scbriftelijke stemming geschiedt bij gesloten
ongetekende brieves. Blanco en ongeldige stemmen worden als niet---------uitgebrachtbeschonwd.-----------------------------------------------------------------3. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig------uitgebrachte stemmen, tenzij een grotere meerderheid is voorgeschreven. —
4. Elk lid heeft een stem.--------------------------------------------------------------------5. In geval de stemmen staken telt de stem van de voorzitter dubbel.-----------VOORZITTER--------------------------------------------------------------------------------Artikel 10---------------------------------------------------------------------------------------1. De voorzitter dient geen andere belangrijke bestuursfunctie in de sport te —
hebben die tot belangenvermenging kan leiden.-----------------------------------2. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt de vice-voorzitter op als zijn--------plaatsvervanger. Bij afwezigheid van de voorzitter en de vice-voorzitter----treedt de secretaris-penningmeester op als plaatsvervanger van de----------voorzitter.-----------------------------------------------------------------------------------COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN-------------------------------REGELINGENINZAKE ARBEIDSVO ORWAARDEN------------------------VERSTREKKEN VAN GEGEVENS---------------------------------------------------Artikel 20--------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging kan een collectieve arbeidsovereenkomst aangaan, indien de leden middels een schriftelijke verklaring aan het bestuur daaraan hun-----goedkeuring hebben gegeven zodanig dat tenminste twee/derde van het---totaal aantal uit te brengen stemmen op basis van het bepaalde in artikel 14
lid 4 sub a en b wordt verkregen.------------------------------------------------------Het bestuur is gehouden het gemotiveerde voorstel tot het aangaan van een
collectieve arbeidsovereenkomst tijdig aan de stemgerechtigde leden te----verzenden.----------------------------------------------------------------------------------2. Een lid zal geen eigen collectieve arbeidsovereenkomst aangaan, dan nadat daartoe goedkeuring is verleend overeenkomstig het hiervoor sub 1---------bepaalde. Aan deze goedkeuring kunnen voorwaarden worden verbonden. Indien een lid reeds een eigen collectieve arbeidsovereenkomst bezit, zal —
deze, nadat de in lid 1 bedoelde goedkeuring is verleend, zo spoedig---------mogelijk dienen te vervallen, een en ander in overleg met de vereniging.---3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel geldt 00k voor het wijzigen, verlengen en opzeggen van een collectieve arbeidsovereenkomst door de —
vereniging ten aanzien van die leden, die een eigen collectieve-----------------arbeidsovereenkomst hebben.---------------------------------------------------------4. Allen die tijdens de duur van de collectieve arbeidsovereenkomst, te--------rekenen van het tijdstip waarop hij is aangegaan, lid zijn of worden en bij —
die overeenkomst zijn betrokken, zijn door die overeenkomst gebonden. —
Zij zijn tegenover elk van de partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst
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gehouden al datgene, wat te hunnen aanzien bij die overeenkomst is--------bepaald, te goeder trouwten uitvoer te brengen, als hadden zij zich daartoe
verbonden.-----------------—— ------- --------------------------------------------------5. De leden die door een collectieve arbeidsovereenkomst zijn gebonden,------blijven 00k na het verlies van het lidmaatschap door die overeenkomst-----gebonden. Die gebondenbeid eindigt, wanneer de overeenkomst na het----verlies van het lidmaatschap wordt gewijzigd. In geval van verlenging van —
de overeenkomst na het verlies van het lidmaatschap duurt de----------------gebondenheid voort tot het tijdstip waarop de overeenkomst zonder deze —
verlenging zon zijn geeindigd.----------------------------------------------------------6. De algemene vergadering lean, op voorstel van het bestuur, besluiten dat de
leden aan het secretariaat van de vereniging de gegevens zullen---------------verstrekken, welke het bestuur naar zijn oordeel behoeft ten behoeve van —
het door het bestuur te voeren beleid. Het secretariaat draagt er zorg voor —
dat het deze gegevens zodanig aan het bestuur verstrekt, dat daaruit niets —
blijkt omtrent de leden individueel.---------------------------------------------------VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN-----------------------------------------------Artikel 21---------------------------------------------------------------------------------------De leden zijn verplicht:-----------------------------------------------------------------------a. De statuten en reglementen van de vereniging na te leven;---------------------b. de belangen van de vereniging niet te schaden;-----------------------------------c. de overige verplichtingen welke de vereniging in naam van haar leden------aangaat of welke uit het lidmaatschap voortvloeien te aanvaarden en na te —
komen.--------------------------------------------------------------------------------------BEGRQTING----------------------------------------------------------------------------------Artikel 22--------------------------------------------------------------------------------------Jaarlijks stelt het bestuur een begroting van inkomsten en uitgaven vast---------waaromtrent het Algemeen Reglement nadere regels kan stellen. De begroting behoeft de goedkeuring van de vergadering zoals omschreven in artikel 12 lid 2.
GELDMIDDELEN--------------------------------------------------------------------------Artikel 22--------------------------------------------------------------------------------------De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:----------------------------------------a. de door de leden j aarlijks verplicht verschuldigde contributie, welke--------volgens de regels in het Algemeen Reglement bepaald wordt vastgesteld; —
b. anderebaten.------------------------------------------------------------------------------REKENING EN VERANTWOORDING---------------------------------------------Artikel 24.--------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur legt op de in artikel 12 lid 1 omschreven wijze rekening en------verantwoording af in de jaarvergadering.-------------------------------------------2. Ten hoogste veertien dagen voor de jaarvergadering doet het bestuur de---jaarrekening en een rapport van een door het bestuur benoemde-------------accountant met diens verklaring ter onderzoek toekomen aan de financiele commissie zoals omschreven in artikel 25.-------------------------------------------
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3. De financiele commissie onderzoekt de jaarrekening, toetst deze aan de----door de algemene vergadering goedgekeurde begroting en brengt in de ——
jaarvergadering verslag van haar bevindingen nit.--------------------------------4. De door de algemene vergadering vastgestelde jaarrekening strekt het------bestnur tot dechaige voorzover bet bandelingen betxeft die nit de------------jaarstukken blijken.-----------------------------------------------------------------------FINANCIeLE COMMISSIE--------------------------------------------------------------Artikel 25--------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een financiele commissie.------Deze onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt van haar bevindingen aan de algemene vergadering verslag nit. Tot de last van de financiele commissie behoort tevens het desgewenst uitbrengen van
advies aan de algemene vergadering over de relatie tussen het gevoerde en te voeren algemeen beleid en de financiele conseqnenties daarvan.----------2. De financiele commissie bestaat uit drie personen, ieder met een-------------plaatsvervanger. Allen worden door de algemene vergadering jaarlijks uit —
de vertegenwoordigers van de leden benoemd en kunnen maximaal drie---achtereenvolgende jaren worden benoemd.-----------------------------------------3. De financiele commissie benoemt uit haar midden een voorzitter, die-------tevens als woordvoerder voor de commissie optreedt.----------------------------4. De last van de financiele commissie kan te alien tijde door de algemene----vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een —
andere financiele commissie. Het bestnur verschaft de financiele commissie
alle gegevens die door haar worden verlangd.--------------------------------------DIRECTEUR----------------------------------------------------------------------------------Artikel 26--------------------------------------------------------------------------------------1. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging, binnen —
het kader van het door het bestuur vastgestelde beleid;--------------------------2. De directeur wordt benoemd en ontslagen door het bestuur bij een besluit genomen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of--------vertegenwoordigd zijn, waarbij voor het besluit tenminste twee/derde-----meerderheid vereist is.-----------------------------------------------------------------3. De werkzaamheden, bevoegdheden en toegestane nevenfuncties van de —
directeur worden nader bij Algemeen Reglement en/of directie-statuut---vastgesteld.--------------------------------------------------------------------------------SAMENWERKING MET EEN WERKGEVERSORGANISATIE-----------Artikel 27--------------------------------------------------------------------------------------De vereniging kan ten behoeve van het verkrijgen van de noodzakelijke----------deskundigheid, begeleiding en ondersteuning een samenwerkingsverband------aangaan met een bestaande werkgeversorganisatie. De daartoe strekkende-----overeenkomst, de wijziging of de verbreking daarvan, zal door het bestuur ter —
goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering.----------STATUTENWIJZIGING------------------------------------------------------------------Artikel 28---------------------------------------------------------------------------------------
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Tot wijziging van deze statuten kan op voorstel van het bestuur met een----meerderbeid zoals bedoeld in artikel 14 lid 5 omschreven, worden besloten door een tot dit doel bijeengeroepen algemene leden-vergadering, waarin —
tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is. —-------------------2. Indien het in lid 1 bedoelde aantal leden niet vertegenwoordigd is, wordt —
binnen eenentwintig dagen een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin
met twee/derde van de geldig nitgebrachte stemmen tot wijziging kan------worden besloten.--------------------------------------------------------------------------3. Wijzigingen in de statuten treden in werking zodra hiervan een notariele —
akte is opgemaakt en verleden;--------------------------------------------------------ieder bestuurslid is tot het verhjden van desbetreffende akte bevoegd.------4. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 lid 5, dient het voorstel tot---------statutenwijziging tenminste vijf dagen voor de vergadering op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage worden gelegd.------------------------ALGEMEEN REGLEMENT-------------------------------------------------------------Artikel 2Q--------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur stelt een Algemeen Reglement vast, dat aan de algemene-------vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd, en waarin de onderwerpen, waarvan deze statuten een regeling voorschrijven, worden opgenomen,----alsmede, voorzover nodig, onderwerpen waarin deze statuten niet voorzien.
2. Het Algemeen Reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn —
met deze statuten.------------------------------------------------------------------------3. Het Algemeen Reglement, zomede wijzigingen of aanvullingen daarvan,---treden in werking terstond nadat zij door de algemene vergadering zijn----goedgekeurd, tenzij deze anders besluit.---------------------------------------------ONTBINDING VAN PE VERENIG1NG---------------------------------------------Artikel 20--------------------------------------------------------------------------------------1. Op voorstel van het bestuur kan de vereniging worden ontbonden bij-------besluit van een tot dit doel bijeengeroepen algemene vergadering.-----------2. Op de in lid 1 bedoelde vergadering met het daarin te nemen besluit tot----ontbinding van de vereniging, is het bepaalde in artikel 28 van----------------overeenkomstige toepassing.-----------------------------------------------------------3. Als tot ontbinding wordt besloten zal de algemene vergadering beslissen —
welke bestemming aan de bezittingen van de vereniging wordt gegeven.----4. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, is het bestuur met de-------liquidatie belast.--------------------------------------------------------------------------5. Ontbinding heeft geen invloed op de rechten en verplichtingen welke uit —
een colleetieve arbeidsovereenkomst voortvloeien.-------------------------------SLOTBEPAEING----------------------------------------------------------------------------Artikel 21--------------------------------------------------------------------------------------In alle gevallen waarin deze statuten of het Algemeen Reglement niet voorzien, alsmede in alle geschillen, die tussen de leden terzake van de-----------------------verenigingsbepalingen mochten rijzen, beslist het bestuur, onder gehoudenheid
van verslag aan- en goedkeuring door de algemene vergadering.--------------------
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VOLMACHT-----------------------------------------------------------------------------------Van het bestaan van voormelde volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken en wel uit een onderhandse akte van vobnacht die aan deze akte zal worden----gehecbt.-------------------------------------------------------------------------------------------WAARVAN AKTE is verleden te Zeist op de datum in bet hoofd van deze akte —
vermeld.-------------------------------------------------------------------------------- —-------De comparante is mij, notaris, bekend.----------------------------------------------------De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht.-------------------------De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te
stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de —
inhoud daarvan in te stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt----------voorgelezen en door de comparante en mij, notaxis, ondertekend.------------------
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