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15174/sg 
STATUTENWIJZIGING 

 
 
Heden, dertig maart tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Mariska Daniëlle_____  
Maria Adegeest, notaris te Den Haag: _____________________________________  
 de heer JOHANNES DOMINICUS JONG, geboren te Alkmaar op negentien __  

mei negentienhonderd acht en veertig, wonende te 1861 GM Bergen, _______  
Noordlaan 21, zich legitimerende met een Nederlands paspoort nummer _____  
NE3182313, afgegeven te Bergen op twintig mei tweeduizend drie, gehuwd; __  

 te dezen handelende als zelfstandig bevoegd bestuurder van: _____________  
 de vereniging: VERENIGING SMEEROLIEONDERNEMINGEN ____________  

NEDERLAND, statutair gevestigd te Den Haag, met adres 2517 JX Den _____  
Haag, Adriaan Goekooplaan 5, ingeschreven in het handelsregister van de ___  
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Haaglanden onder nummer: ________  
40408477.______________________________________________________  

De comparant, handelende als gemeld, verklaarde het navolgende: _______________  
Algemeen. __________________________________________________________  
- De vereniging is op zeven en twintig juni negentienhonderd twee en vijftig_____  

opgericht. ______________________________________________________  
- De laatste statutenwijziging van de vereniging heeft plaatsgevonden bij_______  

notariële akte op twaalf juli negentienhonderd vijf en tachtig verleden voor A.A.  
Gastel, destijds notaris te Den Haag. _________________________________  

- De ledenvergadering van de vereniging, op vijftien december tweeduizend vijf _  
gehouden te Montfoort, heeft op wettige wijze besloten de statuten te wijzigen,_  
van de notulen van welke vergadering een exemplaar aan deze akte is_______  
gehecht. _______________________________________________________  

Statutenwijziging._____________________________________________________  
Ter uitvoering van meergemeld besluit van de ledenvergadering van de vereniging _  
verklaarde de comparant, handelende als gemeld, de statuten van de vereniging te _  
wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: ________________________________  
STATUTEN ___________________________________________________________  
NAAM, ZETEL EN DUUR ________________________________________________  
Artikel 1 ______________________________________________________________  
1. De vereniging is genaamd: Vereniging Smeerolieondernemingen Nederland. ____  
2. Zij is gevestigd te ‘s—Gravenhage._____________________________________  
Artikel 2 ______________________________________________________________  
1. De vereniging is opgericht op zevenentwintig juni negentienhonderd tweeënvijftig_  

en duurt onbepaalde tijd._____________________________________________  
2. Zij wordt hierna genoemd: V.S.N. ______________________________________  
Artikel 3 ______________________________________________________________  
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december. _________  
DOEL ________________________________________________________________  
Artikel 4 ______________________________________________________________  
1. De vereniging stelt zich ten doel de behartiging van de belangen, in de ruimste __  

betekenis van het woord, van de fabrikanten, de im- en exporteurs en de _______  
groothandel van respectievelijk in smeeroliën en -vetten, waaronder begrepen de  
in die bedrijfstak gebruikelijke be- en verwerking. __________________________  

2. Zij tracht dit doel langs wettige weg te bereiken met name door: ______________  
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 a. het bevorderen van een goede verstandhouding tussen de leden; _________  
 b. het bestuderen van en beraadslagen over alle vraagstukken, die de in lid 1 __  

van dit artikel genoemde belangen betreffen;__________________________  
 c. overleg met de overheid, publiekrechtelijke en privaat rechtelijke organisaties  

of personen en het kenbaar maken van het oordeel van de V.S.N. aan______  
bovengenoemde instanties of personen omtrent onderwerpen, die de in lid 1_  
van dit artikel vermelde belangen raken; _____________________________  

 d. vertegenwoordigingen in publiek— en privaatrechtelijke organisaties, welker _  
werkzaamheden direkt of indirekt betrekking hebben op de in lid 1 van dit ___  
artikel vermelde belangen; ________________________________________  

 e. samenwerking en overleg met die organisaties, die daar voor in aanmerking _  
komen; _______________________________________________________  

 f. het verstrekken van voorlichting en adviezen aan de bij de V.S.N.__________  
aangesloten leden; ______________________________________________  

 g. het organiseren van of het medewerking verlenen aan cursussen ter _______  
bevordering van het vakpeil en de vakbekwaamheid van diegenen, die bij de_  
leden werkzaam zijn; ____________________________________________  

 h. het instellen van commissies ter behandeling van bepaalde onderwerpen; ___  
 i. alle andere wettige middelen, die aan het doel van de V.S.N. bevorderlijk____  

kunnen zijn.____________________________________________________  
LIDMAATSCHAP_______________________________________________________  
Artikel 5 ______________________________________________________________  
1. Leden kunnen zijn: natuurlijke personen en rechtspersonen wier bedrijven op de _  

Nederlandse markt de _______________________________________________  
 (1) fabricage en/of _________________________________________________  
 (2) im- en/of export van en/of _________________________________________  
 (3) groothandel in smeeroliën en vetten uitoefenen. _______________________  
 (4) anderzijds activiteiten ontplooien die gericht zijn op de verkoop____________  

(ondersteuning) van smeermiddelen. ________________________________  
2. Voor de uitoefening van de lidmaatschapsrechten dienen rechtspersonen ______  

vertegenwoordigd te worden door een in de statuten of vennootschapsakte _____  
aangewezen bestuurder. Voor geval de vertegenwoordiging niet geschiedt______  
overeenkomstig het hiervoren bepaalde dient een naar het oordeel van het _____  
bestuur genoegzame volmacht overgelegd te worden.______________________  

3. Ingeval een onderneming wordt gedreven in de vorm van een vennootschap ____  
onder firma komt het lidmaatschapsrecht aan de vennoten tezamen toe. In dat___  
geval zijn alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit dat lidmaatschap ___  
jegens de vereniging voortvloeiende verplichtingen. De gezamenlijke __________  
gerechtigden kunnen zich slechts door een in de vennootschapsakte __________  
aangewezen bestuurder tegenover de vereniging doen vertegenwoordigen. Voor_  
geval de vertegenwoordiging niet geschiedt overeenkomstig het hiervoren ______  
bepaalde dient een naar het oordeel van het bestuur genoegzame volmacht ____  
overgelegd te worden._______________________________________________  

Artikel 6 ______________________________________________________________  
1. Het lidmaatschap wordt na schriftelijke aanmelding bij het algemeen bestuur ____  

verkregen bij besluit van dit bestuur. ____________________________________  
2. Een dergelijk besluit behoeft de meerderheid van tenminste drie/vierde van het __  

aantal bestuursleden. _______________________________________________  
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3. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating________  
besluiten._________________________________________________________  

Artikel 7 ______________________________________________________________  
1. Het lidmaatschap eindigt: ____________________________________________  
 a. door het overlijden van het lid; _____________________________________  
 b. is een rechtspersoon lid van de vereniging dan eindigt haar lidmaatschap ___  

wanneer zij ophoudt te bestaan;____________________________________  
 c. door opzegging door het lid; _______________________________________  
 d. door opzegging namens de V.S.N.; _________________________________  
 e. door ontzetting._________________________________________________  
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het __  

einde van een verenigingsjaar. ________________________________________  
 Zij geschiedt per aangetekend schrijven, hetwelk voor één oktober in het bezit ___  

van de administratie dient te zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht_____  
dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats _____  
gehad, loopt dit lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende_________  
verenigingsjaar, tenzij het algemeen bestuur anders besluit of van het lid _______  
redelijkerwijs niet gevergd kan worden dit lidmaatschap te laten voortduren. _____  

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de V.S.N. kan tegen het einde van het _  
lopende verenigingsjaar geschieden door het algemeen bestuur met __________  
inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het  
lid na daar toe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste ________  
december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de V.S.N. heeft__  
voldaan, alsmede wan neer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de________  
vereisten, welke te eniger tijd door de statuten voor dit lidmaatschap worden ____  
gesteld. De opzegging door dit bestuur kan onmiddellijke beëindiging van dit ____  
lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de V.S.N. niet ______  
gevergd kan worden dit lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging _______  
geschiedt steeds schriftelijk met opgave van re den(en). ____________________  

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid_  
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de V.S.N. handelt of de ___  
V.S.N. op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het ________  
algemeen bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met _____  
opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één ____  
maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ____  
ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het _  
lid geschorst. Het besluit der algemene leden vergadering tot ontzetting zal _____  
moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte _  
stemmen. ________________________________________________________  

5. Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of  
oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door __  
het lid verschuldigd, tenzij het algemeen bestuur anders be sluit.______________  

6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36, lid 3 van Boek 2 __  
van het Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn ___________  
lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit, krachtens hetwelk de ___________  
verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens __  
uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde.______________________________  

Artikel 8 ______________________________________________________________  
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Over de toelating tot en de beëindiging van het lidmaatschap kunnen nadere ________  
voorschriften worden gegeven in het huishoudelijk reglement. ____________________  
ALGEMEEN BESTUUR__________________________________________________  
Artikel 9 ______________________________________________________________  
1. De leiding van de V.S.N. berust bij het algemeen bestuur. Het bestaat uit _______  

tenminste tien en ten hoogste twintig leden. Ingeval het aantal bestuursleden ____  
minder dan tien bedraagt blijft het bestuur bevoegd.________________________  

2. Tenminste drie/vijfde van de leden wordt door de algemene ledenvergadering ___  
benoemd uit de natuurlijke personen, die lid zijn dan wel uit de in artikel 5, lid 2___  
bedoelde natuurlijke personen. De aldus benoemde leden komen bij tussentijds__  
aftreden niet in aanmerking voor substitutie. Ten hoogste twee/vijfde van de_____  
leden (zogenaamde vaste zetels) wordt benoemd door de leden van dit bestuur, _  
aan gewezen uit de leden van de vereniging. De door de leden van het bestuur __  
benoemde leden komen bij tussentijds af treden in aanmerking voor substitutie. __  
De uitslag van de verkiezing wordt aan de leden bekend gemaakt. ____________  

3. Bij de samenstelling van het algemeen bestuur zal er naar worden gestreefd, dat_  
daarin de verschillende schakeringen van de leden zoveel mogelijk____________  
vertegenwoordigd zijn._______________________________________________  

4. De leden van het algemeen bestuur worden benoemd voor een periode van twee  
jaar. _____________________________________________________________  

5. Het algemeen bestuur doet bij de oproeping tot het bijwonen van de algemene __  
ledenvergadering aan de leden mededeling van de door dit bestuur opgestelde __  
voordracht ter benoeming van leden van dit bestuur. Aan tenminste vijf leden van  
de V.S.N. komt alsdan het recht toe naast de voordracht van het algemeen _____  
bestuur kandidaten te stellen voor dit bestuur. De namen van de door deze leden  
gestelde kandidaten dienen tenminste zeven dagen voor de algemene_________  
ledenvergadering, waarin de verkiezing zal plaatsvinden, ter kennis van het _____  
algemeen bestuur te worden gebracht, hetwelk gehouden is de namen dezer____  
kandidaten met een ad vies tenminste drie dagen voor de algemene___________  
ledenvergadering, waarin de verkiezing zal worden gehouden, ter kennis van de _  
leden te brengen. __________________________________________________  

6. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.________________________  
7. Een bestuurslid kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de _______  

algemene ledenvergadering, met dien verstande dat dit besluit met een ________  
meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen genomen ____  
dient te worden. De schorsing van een bestuurslid kan niet langer duren dan vier_  
weken, waarna de algemene ledenvergadering een definitief besluit moet nemen_  
over het al dan niet ontslaan van het bestuurslid. Bij gebreke daarvan is de _____  
schorsing van rechtswege vervallen.____________________________________  

8. Bestuursleden kunnen zich bij een bestuursvergadering incidenteel laten _______  
vervangen door een andere vertegenwoordiger van de onderneming, doch _____  
slechts na goedkeuring van de voorzitter. ________________________________  

Artikel 10 _____________________________________________________________  
Het algemeen bestuur is bevoegd binnen de werkingssfeer van de V.S.N. alle _______  
besluiten te nemen, voor zover die bevoegdheid niet krachtens deze statuten of het ___  
huishoudelijk reglement aan andere organen van de V.S.N. toekomt._______________  
VOORZITTER _________________________________________________________  
Artikel 11 _____________________________________________________________  
De voorzitter van de V.S.N. wordt als zodanig benoemd door het algemeen bestuur.___  
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DAGELIJKS BESTUUR__________________________________________________  
Artikel 12 _____________________________________________________________  
1. Het dagelijks bestuur bestaat uit zoveel leden als het algemeen bestuur zal _____  

bepalen doch uit tenminste drie en ten hoogste vijf benoemde leden. Behoudens _  
het bepaalde in de volgende alinea worden de leden van het dagelijks bestuur___  
benoemd door en uit het algemeen bestuur. De voorzitter van de V.S.N. is uit____  
hoofde van zijn funktie lid en voorzitter van het dagelijks bestuur. _____________  

2. Het dagelijks bestuur benoemt uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris _  
en een penningmeester. De funkties van secretaris en penningmeester kunnen __  
door één persoon worden waargenomen.________________________________  

3. De leden van het dagelijks bestuur treden af op het tijdstip waarop zij aftreden als  
lid van het algemeen bestuur. _________________________________________  

Artikel 13 _____________________________________________________________  
1. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de V.S.N. onder ____  

verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur. __________________________  
2. Het is bevoegd in spoedeisende gevallen in de plaats van het algemeen bestuur _  

op te treden, onder de verplichting zijn handelingen ten spoedigste ter kennis te__  
brengen van het algemeen bestuur. ____________________________________  

VERGADERINGEN VAN HET ALGEMEEN EN DAGELIJKS BESTUUR____________  
Artikel 14 _____________________________________________________________  
1. Het algemeen bestuur vergadert zo dikwijls als het dagelijks bestuur, de________  

voorzitter of drie leden van het algemeen bestuur dit wenselijk achten. _________  
2. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee leden van het_  

dagelijks bestuur dit wenselijk achten.___________________________________  
3. In vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur brengt ieder bestuurslid_  

één stem uit. ______________________________________________________  
4. Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij de _  

vergadering anders beslist. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn ________  
uitgebracht. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter indien het zaken ______  
betreft, en het lot indien het personen betreft. _____________________________  

5. De administrateur neemt deelt aan de vergaderingen van het algemeen en _____  
dagelijks bestuur tenzij deze besturen anders beslissen. ____________________  

6. De oproeping, vermeldende tijd en plaats van de vergaderingen, alsmede de te __  
behandelen punten, wordt tenminste zeven dagen van tevoren door de ________  
administrateur verzonden.____________________________________________  

ADMINISTRATEUR_____________________________________________________  
Artikel 15 _____________________________________________________________  
1. Het bestuur wordt terzijde gestaan door een administrateur, die met de leiding ___  

van het secretariaat is belast. _________________________________________  
2. De administrateur wordt benoemd en ontslagen door het algemeen bestuur en __  

verricht zijn werkzaamheden zoals het een goed administrateur betaamt. _______  
3. Hij mag niet zijn importeur of groot- of kleinhandelaar in of fabrikant van ________  

smeeroliën en vetten, noch daarbij direkt of indirekt belang hebben. Het is hem __  
ook niet geoorloofd als rechtskundig raadsman op te treden in geschillen, die de _  
oliehandel betreffen, tussen leden onderling of tegen één der leden, behoudens__  
wanneer alle leden, die in het geschil betrokken zijn, er mede instemmen, dat hij _  
dit wel doet. _______________________________________________________  

VERTEGENWOORDIGING_______________________________________________  
Artikel 16 _____________________________________________________________  
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De vereniging wordt in en buite rechte vertegenwoordigd door:____________________  
hetzij_________________________________________________________________  
1. de voorzitter, bij diens ontstentenis de vice-voorzitter en de secretaris tezamen, __  

hetzij ____________________________________________________________  
2. de voorzitter, bij diens ontstentenis de vice-voorzitter en penningmeester _______  

tezamen. _________________________________________________________  
ALGEMENE LEDENVERGADERING _______________________________________  
Artikel 17 _____________________________________________________________  
1. De algemene ledenvergadering wordt gevormd door de leden van de V.S.N. ____  
2. Tot de algemene ledenvergadering hebben toegang alle leden van de V.S.N.____  
3. Tot de algemene ledenvergadering hebben toegang de eigenaren, vennoten, ___  

direkteuren, prokuratiehouders of andere leidinggevende funktionarissen van het_  
betreffende lid._____________________________________________________  

4. De leden van het algemeen bestuur hebben als zodanig toegang tot de ________  
algemene ledenvergadering.__________________________________________  

5. Het algemeen bestuur kan ook andere personen toestaan de algemene ________  
ledenvergadering bij te wonen. ________________________________________  

6. Behoudens in de gevallen, bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de statuten, ____  
zend het secretariaat aan de leden tenminste veertien dagen voor de aanvang___  
van een algemene ledenvergadering een oproeping, inhoudende het tijdstip — __  
waarop en de plaats waar de vergadering wordt gehouden, alsmede voorzover __  
mogelijk een opgave van de onderwerpen, welke aldaar behandeld zullen ______  
worden. __________________________________________________________  

7. In spoedéisende gevallen kan de voorzitter deze termijn verkorten. ____________  
8. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar _________  

(behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering)___  
een algemene ledenvergadering gehouden.______________________________  

9. In deze vergadering: ________________________________________________  
 a. doet het algemeen bestuur, onder overlegging van de nodige bescheiden,___  

rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen verenigingsjaar_______  
gevoerd bestuur. De goedkeuring der rekening en verantwoording strekt het _  
algemeen bestuur tot algehele décharge;_____________________________  

 b. legt het algemeen bestuur de leden ter goedkeuring voor de begroting voor __  
het volgende verenigingsjaar;______________________________________  

 c. worden zo nodig leden voor het algemeen bestuur gekozen;______________  
 d. worden zo mogelijk voorstellen behandeld, die kunnen dienen ter__________  

bevordering van het doel van de vereniging. __________________________  
10. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks in de in lid 8 van dit artikel_____  

bedoelde vergadering een commissie bestaande uit ten minste twee leden die___  
geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de balans, de____  
staat van baten en lasten en de rekening en verantwoording over het afgelopen__  
boekjaar. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering in de_______  
hiervoor genoemde vergadering verslag uit van haar bevindingen. ____________  

Artikel 18 _____________________________________________________________  
1. Behalve de in artikel 17, lid 8 bedoelde algemene ledenvergadering zullen ______  

algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het algemeen______  
bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van  
de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten minste een zodanig_____  
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aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der _____  
stemmen. ________________________________________________________  

2. Na ontvangst van een verzoek als in lid 1 bedoeld is het algemeen bestuur _____  
verplicht tot bijeenroeping van een algemene ledenvergadering op een termijn ___  
van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping, binnen _  
twee weken nadat dit door het algemeen bestuur werd ontvangen, geen gevolg __  
wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan _  
op de wijze, waarop het algemeen bestuur een algemene ledenvergadering_____  
bijeenroept. _______________________________________________________  

3. Ieder lid heeft het recht op een algemene ledenvergadering voorstellen te doen.__  
Artikel 19 _____________________________________________________________  
1. Ieder lid heeft in een algemene ledenvergadering één stem. _________________  
2. Indien een lid zich op een algemene ledenvergadering laat vertegenwoordigen __  

door meer dan één persoon, zullen deze personen bij de aanvang der _________  
vergadering aanwijzen wie van hen een stem uitbrengt._____________________  

3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het______  
aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op ______  
voorstel van de voor ________________________________________________  

4 a. Over alle voorstellen betreffende zaken—waaronder ook te verstaan _______  
schorsing en ontslag van personen— wordt beslist bij volstrekte meerderheid  
der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. _____  

 b. Indien bij schriftelijke stemming over personen bij de eerste stemming ______  
niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen behaalt, wordt  
een tweede stemming gehouden.___________________________________  

 c. Indien ook bij deze stemming niemand. de volstrekte meerderheid op zich___  
heeft verenigd, dan heeft een herstemming plaats tussen twee personen; ___  
deze herstemming vindt plaats tussen hen, die bij de tweede stemming het __  
hoogste stemcijfer hebben behaald; zijn er meer dan twee personen, die dit__  
cijfer hebben behaald, dan beslist het lot tussen wie een stemming zal plaats_  
vinden; is er slechts één persoon, die het hoogste stemmencijfer heeft______  
behaald, dan heeft een herstemming plaats tussen deze persoon en hem of _  
hen, die het op één na hoogste stenmencijfer heeft of hebben behaald, _____  
waarbij eventueel het lot beslist wie van laatstbedoelden voor een _________  
herstemming in aanmerking komt. __________________________________  

 d. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. __________________  
 e. Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn ______  

verworpen. ____________________________________________________  
5. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is ___  

genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit_____  
oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, 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.__________________________________________________________  

COMMISSIES/BENOEMINGEN ___________________________________________  
Artikel 20 _____________________________________________________________  
1. Door het algemeen bestuur kunnen ter behandeling van bepaalde onderwerpen _  

commissies worden ingesteld, welker bevoegdheden door het algemeen bestuur_  
worden vastgesteld. ________________________________________________  
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2. Het algemeen bestuur is bevoegd zonder raadpleging van de algemene________  
ledenvergadering personen voor te dragen voor benoeming in besturen van_____  
organisaties. ______________________________________________________  

GELDMIDDELEN_______________________________________________________  
Artikel 21 De inkomsten der vereniging worden verkregen uit:_____________________  
a. entreegelden; _____________________________________________________  
b. contributies;_______________________________________________________  
c. hoofdelijke omslagen; _______________________________________________  
d schenkingen, legaten, erfstellingen of andere wettig toevloeiende baten.________  
De ledenvergadering bepaalt jaarlijks de maatstaf en hoogte van de door de leden te __  
betalen contributie. Een hoofdelijke omslag kan alleen worden geheven bij besluit van _  
de algemene ledenvergadering, mits een daartoe strekkend voorstel hetzij van het ____  
bestuur, hetzij van ten minste vijf leden, bij de uitnodiging tot de vergadering aan de ___  
leden is medegedeeld. Het bestuur kan bepalen dat van toetredende leden een ______  
entreegeld wordt geheven tot een door het bestuur te bepalen bedrag. _____________  
Bij herinschrijving van een lid is geen entreegeld verschuldigd.____________________  
GEHEIMHOUDING _____________________________________________________  
Artikel 22 _____________________________________________________________  
Bestuursleden, leden van commissies en zij, die deel uitmaken van het secretariaat,___  
zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke inlichtingen of gegevens, die zij uit__  
hoofde van hun funktie verkrijgen. Deze verplichting blijft ook bestaan na aftreding,____  
respectievelijk beëindiging van het dienstverband. _____________________________  
HUISHOUDELIJK REGLEMENT___________________________________________  
Artikel 23 _____________________________________________________________  
1. De ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast ter uitvoering van de _  

daarvoor in aanmerking komende bepalingen dezer statuten, terwijl daarin voorts  
alle onderwerpen en punten, waarin bij deze statuten niet is voorzien, kunnen ___  
worden geregeld.___________________________________________________  

2. Het huishoudelijk reglement kan geen bepaling bevatten, in strijd met deze______  
statuten.__________________________________________________________  

WIJZIGING DER STATUTEN _____________________________________________  
Artikel 24 _____________________________________________________________  
1. Wijziging der statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van een________  

algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat__  
daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor________  
oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste één maand bedragen. __  

2. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene ___  
ledenvergadering, waar tenminste twee derde van het totaal aantal leden_______  
aanwezig of vertegenwoordigd is met een meerderheid van tenminste _________  
twee/derde van het aantal uitgebrachte stenen. ___________________________  

3. Indien in de in het voorgaande lid bedoelde ledenvergadering niet tenminste ____  
twee/derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt door de_  
vergadering een tijdstip bepaald, waarop een tweede vergadering met het zelfde _  
doel gehouden zal worden, waarin alsdan beslist wordt met een meerderheid van  
twee/derde der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal der aanwezige leden.  
De in lid 1 genoemde termijn van oproeping behoeft voor een zodanige ________  
vergadering niet in acht genomen te worden. _____________________________  

4. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte__  
is opgemaakt. _____________________________________________________  
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5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de _____  
gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel __  
en Fabrieken binnen welker gebied deze haar woonplaats (zetel) heeft. ________  

ONTBINDING VAN DE VERENIGING_______________________________________  
Artikel 25 _____________________________________________________________  
1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek____  

wordt de V.S.N. ontbonden door een besluit daartoe van de algemene _________  
ledenvergadering genomen met tenminste twee/derde van het aantal __________  
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van het __  
aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De termijn voor oproeping tot een_  
zodanige vergadering bedraagt ten minste veertien dagen. __________________  

2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige _  
of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, ___  
tenminste veer tien dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden____  
vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte __  
stemmen. ________________________________________________________  

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen _  
moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de ______  
vereniging te ontbinden. _____________________________________________  

4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn ______  
aangewezen, geschiedt de vereffening door het algemeen bestuur. ___________  

5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene ______  
ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel ___  
van de vereniging overeenstemmen. ___________________________________  

6. 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 en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en ___  
aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden__  
toegevoegd de woorden “in liquidatie”. __________________________________  

WAARVAN AKTE ____________________________________________________  
in minuut is verleden te Den Haag, op de datum in het hoofd van deze akte _______  
vermeld.____________________________________________________________  
De comparant is mij, notaris, bekend. _____________________________________  
De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht De comparant heeft___  
verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig vóór het ___  
verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in _  
te stemmen._________________________________________________________  
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparant en mij, __  
notaris, ondertekend.__________________________________________________  


