
STATUTENWIJZIGING 	 D H/LC K/41676/4 

NVTL Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitektuur 

(nieuwe naam: Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur) 

Heden, drie december 	  

tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, 	  

mr.  Tanya  Elvira Daisy  Hicks,  notaris te Amsterdam: 	  

de heer Francis Johannes Maria Gerardus Boots, wonende Korte Koningsstraat 

3B, 1011 EX Amsterdam, geboren op achttien mei negentienhonderd vijfenzestig 

te Belfeld, die zich gelegitimeerd heeft met een Nederlands paspoort met 

nummer NX981B287, afgegeven te Amsterdam op veertien juli tweeduizend elf, 

ongehuwd en niet geregistreerd als partner, in zijn hoedanigheid van bestuurslid 

van na te melden vereniging en als zodanig ex artikel 17 lid 4 van de statuten van 

de vereniging bevoegd tot het verrichten van de onderhavige rechtshandeling. 	

De verschenen persoon gaf te kennen: 	  

- door de algemene ledenvergadering van de vereniging: NVTL Nederlandse 

Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitektuur, met statutaire zetel te 

Amsterdam, kantoorhoudende Jollemanhof 14, 1019  OW  Amsterdam, inge-

schreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

40534065, is besloten om de statuten van de vereniging te wijzigen; 	 

- van voormeld besluit blijkt uit aangehechte notulen van de algemene leden-

vergadering van tweeëntwintig oktober tweeduizend vijftien (waarbij wegens 

gebrek van de aanwezigheid of vertegenwoordiging van twee/derde van de 

leden geen rechtsgeldig besluit kon worden genomen) en van negentien no- 

vember tweeduizend vijftien. 	  

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde de statuten van de 

vereniging bij deze gewijzigd vast te stellen als volgt: 	  
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Naam, zetel en duur 	  

Artikel 1 	  

1. De vereniging draagt de naam: 	  

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECTUUR, 

afgekort NVTL. 	  

2. Zij heeft haar zetel in Amsterdam. 	  

3. De vereniging is opgericht op negen en twintig juni negentienhonderd drieën- 

tachtig en duurt voort voor onbepaalde tijd. 	  

Doe en middelen 	  

Artikel 2 	  

1. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de tuin- en landschaps-

architectuur in de ruimste zin van het woord, alsmede het vergroten van de 

kennis en kunde van de tuin- en landschapsarchitectuur, de kennis van het 

landschap en het toepassen van deze kennis en kunde, met name gericht op 

de ruimtelijke planning, de vormgeving, de uitvoeringsvoorbereiding en - 

begeleiding en het beheer. 	  

De vereniging stelt zich voorts ten doel: 	  

a. Het bij voortduring zorgdragen voor een goede inhoud van het vak tuin- en 

landschapsarchitectuur; 	  

b. Het inhoud geven aan en het uitdragen van de maatschappelijke betekenis 

van het vak tuin- en landschapsarchitectuur; 	  

c. Het bij voortduring toetsen van het vak en van de beroepsuitoefening op hun 

inhoud en toepassing aan de maatschappelijke ontwikkelingen; 	 

d. Het bevorderen en waarborgen van een goede uitoefening van het vak tuin- 

en landschapsarchitectuur; 	  

e. Het behartigen van de belangen op het gebied van de tuin- en landschaps-

architectuur in algemeen maatschappelijke zin at dan niet in samenwer- 

king met andere organisaties; 	  
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f. Het bevorderen van goede betrekkingen tussen de leden onderling, zomede 

tussen hen en de maatschappelijke groeperingen, die bij de vakuitoefening 

zijn betrokken; 	  

g. Het bevorderen van de maatschappelijke belangen van de leden; 	 

h. Het bevorderen van het onderwijs en de opleiding in de tuin- en land- 

schapsarchitectuur; 	  

i. Het reageren op en stimuleren van ontwikkelingen, die met de tuin- en 

landschapsarchitectuur verband houden; 	  

j. Het beheren van de lijst van leden die zijn ingeschreven in het Architecten-

register en de lijst van leden die de gedragsregels hebben onderschreven.- 

2. De vereniging tracht deze doelen te bereiken door: 	  

a. het organiseren van vergaderingen, voordrachten, studiebijeenkomsten, 

congressen, leergangen, excursies en tentoonstellingen; 	  

b. het uitgeven van en/of medewerken aan publicaties; 	  

c. het uitschrijven en/of stimuleren van prijsvragen; 	  

d. het verrichten van studies in verband met de opleiding; 	  

e. het onderhouden van contacten met de overheid en met de daarvoor in 

aanmerking komende nationale of internationale organisaties, groeperin- 

gen en personen; 	  

f. het onderhouden van contacten met het Bureau Architectenregister; 	 

g. het geven van algemene voorlichting over de tuin- en landschapsarchitec- 

tuur; 	  

h. alle andere geëigende middelen. 	  

3. De vereniging beoogt geen winst. 	  

Organisatie 	  

Artikel 3 	  

1. De vereniging kent als organen de algemene vergadering, het bestuur en het 

dagelijks bestuur, commissies, werkgroepen, een secretariaat en een ere- 
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raad. 	  

2. Omtrent de organen als in lid 1 van dit artikel bedoeld zijn regelen gesteld in 

de desbetreffende artikelen van deze statuten en/of huishoudelijk reglement 

of in een afzonderlijk reglement. 	  

3. De vereniging kan zich aansluiten bij nationale en /of internationale organisa-

ties welker doelstellingen met die van de vereniging overeenstemmen of die 

ten aanzien van instellingen als de onderhavige een coördinerende taak uitoe- 

fenen. 	  

4. Een aansluiting als in lid 3 van dit artikel bedoeld, alsmede opheffing van een 

zodanige aansluiting, geschiedt door het bestuur krachtens besluit van de al- 

gemene vergadering. 	  

Leden, rechten en verplichtingen van leden 	  

Artikel 4 	  

1. De vereniging kent: 	  

a. individuele leden; 	  

b. bureauleden; 	  

c. buitengewone leden; 	  

b. begunstigers. 	  

2. Individuele leden kunnen slechts natuurlijke personen zijn. Zij moeten de leef- 

tijd van achttien jaar hebben bereikt. 	  

Bureauleden kunnen slechts zijn: natuurlijke personen, rechtspersonen of 

personenvennootschappen, die ingeschreven zijn in het handelsregister en 

werkzaam zijn in het vakgebied van de tuin- en landschapsarchitectuur, die de 

gedragsregels van de vereniging hebben onderschreven. 	  

Waar in deze statuten wordt gesproken over "de leden" worden bedoeld de 

individuele leden en de bureauleden. 	  

3. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle le- 

den zijn opgenomen. 	  
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4. Leden hebben het recht deel te nemen aan de voor alle leden openstaande 

activiteiten van de vereniging; zij hebben de verplichtingen welke hen bij of 

krachtens deze statuten zijn opgelegd. 	  

5. ledere tuin- en landschapsarchitect, die is ingeschreven in het Architecten-

register en bureaulid is van de vereniging of werkzaam is bij een bureaulid en 

individueel lid is van de vereniging en die schriftelijk heeft verklaard de ge-

dragsregels van de vereniging na te zullen leven, is gerechtigd uitsluitend 

achter zijn/haar persoonsnaam de titel "tuinarchitect BNT" of "tuin- en land- 

schapsarchitect BNT" te voeren. 	  

6. Voor alle leden geldt dat zij zich jegens elkaar loyaal dienen te gedragen. 	 

7. Leden die in opdracht advieswerkzaamheden op het vakgebied tuin- en land-

schapsarchitectuur verrichten, dienen zich te houden aan de vigerende ge-

dragsregels en zijn daarmee onderworpen aan de uitspraken van de Ereraad. 

8. Leden hebben de plicht een jaarlijkse contributie te betalen. 	  

9. Buitengewone leden zijn zij die zich voor de door de vereniging gestelde doe-

len bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig door de algemene 

vergadering zijn benoemd. Buitengewone leden zijn vrijgesteld van de ver-

plichting tot het betalen van contributie aan de vereniging en zijn geen leden in 

de zin van de wet, noch in de zin van deze statuten; zij hebben geen andere 

rechten en verplichtingen dan die welke hen bij reglement zijn toegekend res- 

pectievelijk opgelegd. 	  

Begunstigers 	  

Artikel 5 	  

1. Begunstigers zijn zij die de vereniging geldelijk of op andere wijze steunen 

met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage. 	

2. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke 

hen door het bestuur worden toegekend. Eventuele opzegging door de vere- 

niging geschiedt door het bestuur. 	  



Lidmaatschap 

Artikel 6 	  

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. 	  

2. Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten; 

het beroep tegen niet-toelating wordt bij reglement geregeld. 	  

3. Het lidmaatschap eindigt: 	  

a. door de dood van een lid-natuurlijk persoon of doordat een lid-rechtsper- 

soon of lid-personenvennootschap ophoudt te bestaan; 	  

b. door opzegging door het lid; 	  

c. door opzegging namens de vereniging; 	  

d. door ontzetting. 	  

4. Opzegging namens de vereniging kan geschieden: 	  

a. wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap 

te voldoen; 	  

b. wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; 	 

c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lid- 

maatschap te laten voortduren. 	  

5. Ontzetting kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 

reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onre-

delijke wijze benadeelt. Een lid wiens lidmaatschap door ontzetting is geëin-

digd kan niet dan na verloop van ten minste vijf jaren weer tot het lidmaat- 

schap worden toegelaten. 	  

6. De termijnen van opzegging en ontzetting, het tijdstip van het einde van het 

lidmaatschap, de wijze van opzegging en ontzetting, de gevolgen van een en 

ander, alsmede het beroep daartegen worden bij reglement geregeld. 	 

Geldmiddelen, contributie, boekjaar, jaarrekening en controle 	  

Artikel 7 	  

1. Geldmiddelen van de vereniging worden door de zorg van het bestuur bijeen- 
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gebracht uit: 	  

a. de jaarlijkse contributies; 	  

b. de bijdragen van begunstigers; 	  

c. alle andere baten. 	  

2. Contributies van individuele leden en de bureauleden en minimum-bijdragen 

van begunstigers worden vastgesteld door de algemene vergadering. 	 

Indeling in categorieën en eventuele ontheffing worden bij reglement gere- 

geld. 	  

3. Het verenigingsjaar of het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 	  

4. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 

aantekeningen te houden dat daaruit te alle tijde haar rechten en verplichtin- 

gen kunnen worden gekend. 	  

5. Door de zorg van het bestuur, in het bijzonder de penningmeester, wordt tel-

ken jare binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een jaarrekening 

opgemaakt, bestaande uit een balans, een rekening van baten en lasten en 

een toelichting welke tevens het jaarverslag van de penningmeester bevat. 	

6. Het bestuur brengt op de algemene vergadering, te houden binnen zes maan- 

den na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door 

de algemene vergadering zijn jaarverslag uit, en doet, onder overlegging van 

de jaarrekening als in het vorige lid bedoeld, en, zo een deskundige een ver-

slag heeft uitgebracht, ook onder overlegging van de verklaring van de des-

kundige, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen jaar gevoerd 

bestuur. 	  

7. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden en vertegenwoor-

digers van bureauleden een commissie van ten minste twee personen die 

geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie, ook genaamd 

financiële commissie, onderzoekt de rekening en verantwoording van het 

bestuur en brengt de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 
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8. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boek-

houdkundige kennis dan kan de financiële commissie zich door een deskun- 

dige doen bijstaan. 	  

9. Het bestuur is verplicht de commissie en, zo een deskundige is aangewezen, 

ook de deskundige, binnen vier maanden na afloop van het boekjaar de jaar-

rekening voor te leggen en de commissie alle door haar gewenste inlichtingen 

te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage 

van boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 	  

10.Vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergade-

ring strekt, voor zover geen voorbehoud is gemaakt, en voor zover de hande-

lingen van het bestuur uit de stukken blijken, het bestuur tot décharge voor 

het gevoerde beleid. 	  

Bestuur, verkiezingen, einde bestuurstidmaatschap, schorsing 	  

Artikel. 8 	  

1. Het bestuur bestaat uit zeven personen en is als volgt samengesteld: 	 

- drie natuurlijke personen die bureaulid zijn of die werkzaam zijn bij een 

bureaulid-rechtspersoon of bij een bureaulid-personenvennootschap en 

individueel lid zijn van de vereniging; 	  

- twee individuele leden die werkzaam zijn bij een  (semi)  overheidsinstantie; 

- één individueel lid dat nog studeert; 	  

- één overig individueel lid. 	  

2. Verkiezing van bestuursleden geschiedt door de algemene vergadering met 

inachtneming van het bepaalde in de leden 3, 4 en 5 van dit artikel. 	 

3. Voor de verkiezing van personen in het bestuur kunnen voordrachten worden 

gemaakt door: 	  

a. het bestuur; 	  

b. de algemene vergadering; 	  

c. ten minste tien leden van de vereniging. 	  
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De voordrachten dienen vergezeld te gaan van een verklaring dat de voorge-

dragene bereid is lid van het bestuur te zijn. Worden voor één plaats meer 

voordrachten opgemaakt, dan geschiedt de benoeming uit alle desbetreffende 

voordrachten gezamenlijk. 	  

4. De voordrachten zijn bindend. 	  

De bindendheid kan aan een voordracht ontnomen worden door een besluit 

van de algemene vergadering; dit besluit dient te worden genomen in een ver-

gadering waarin ten minste twee/derde van het aantal leden van de vereniging 

aanwezig of vertegenwoordigd is en alsdan met een meerderheid van ten min- 

ste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 	  

Wordt aan een voordracht op deze wijze de bindendheid ontnomen of wordt 

geen voordracht opgemaakt dan is de algemene vergadering vrij in haar keu- 

ze. 	  

5. Al hetgeen de bestuursverkiezing verder betreft wordt bij reglement geregeld. 

6. Een bestuurslid kan, ook al zou hij voor onbepaalde tijd zijn verkozen, te allen 

tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. 	 

7. Een schorsing, welke niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag, 

eindigt door verloop van die termijn. 	  

8. Een bestuurslid treedt af uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing volgens een door 

het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is vervolgens 

voor niet meer dan een termijn van ten hoogste drie jaar herkiesbaar. 	 

9. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het lidmaat- 

schap van de vereniging en door bedanken. 	  

Het bestuurslidmaatschap van een persoon die werkzaam is bij een bureaulid-

rechtspersoon of bij een bureaulid-personenvennootschap eindigt voorts 

indien dat bureaulidmaatschap eindigt of indien de betrokkene niet meer 

werkzaam is bij een bureaulid. 	  

Algemeen en dagelijks bestuur 	  
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Artikel 9 	  

1. Het bestuur, dat ook kan worden genoemd het algemeen bestuur, wijst uit zijn 

midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester aan. De functies van 

secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. 	 

2. Het bestuur kan voor de voorzitter, de secretaris en de penningmeester een 

vervanger aanwijzen. 	  

3. Voorzitter, secretaris en penningmeester, of hun vervangers zolang zij de 

functies bekleden, vormen tezamen het dagelijks bestuur. 	  

L. Al hetgeen verder het bestuur en het dagelijks bestuur betreft, wordt bij reg- 

lement geregeld. 	  

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging 	  

Artikel 10 	  

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en mits met goed-

keuring van de algemene vergadering, ook bevoegd tot het sluiten van over-

eenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, 

het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoof-

delijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 

zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt. 	  

2. Indien het aantal bestuursleden daalt beneden het voorgeschreven minimum 

blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is evenwel verplicht zo spoedig moge-

lijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open 

plaatsten aan de orde komt. 	  

3. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. De bevoegd-

heid tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte komt tevens 

toe aan twee leden van het dagelijks bestuur (of hun plaatsvervangers) geza- 

menlijk. 	  

4. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte 

komt mede toe aan één of meer van de leden van het bestuur of een of meer 



derden, indien en voor zover de betrokkene daartoe een volmacht van het 

bestuur zal hebben ontvangen; bedoelde volmacht dient schriftelijk te zijn ver-

leend, te zijn ondertekend door twee leden van het dagelijks bestuur en - 

voorzover de volmacht niet een eenmalig karakter heeft - dient de volmacht in 

het handelsregister te zijn ingeschreven. 	  

Algemene vergaderingen 	  

Artikel 11 	  

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 zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een alge- 

mene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. 	  

In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: 	  

a. het jaarverslag van het bestuur en de rekening en verantwoording met het 

verslag van de financiële commissie; 	  

b. de benoeming van de financiële commissie voor het volgende boekjaar; 	

c. de begroting voor het lopende en die voor het volgende boekjaar; 	 

d. voorziening in eventuele open plaatsen in het bestuur; 	  

e. 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 of op verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als 

bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen in de 

algemene vergadering. 	  

4. De oproep tot een vergadering geschiedt schriftelijk (waaronder begrepen een 

e-mailbericht) - aan het (e-mail)adres van het lid zoals dit bij de vereniging 

bekend is, door de voorzitter of de secretaris op een termijn van ten minste 

veertien dagen, de dag van de oproep en van de vergadering niet meegere-

kend. De oproep bevat een aanduiding van plaats en tijd van de vergadering, 
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alsmede een opgave van de te behandelen onderwerpen. 	  

5. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden. Geschorste leden en 

geschorste bestuursleden hebben - tenzij over hun ontslag wordt beslist - 

	

geen toegang. Over toelating van andere personen beslist de vergadering. 	

6. Door ieder lid, mits niet geschorst, wordt een stem uitgebracht. 	  

7. leder kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten 

uitbrengen. 	  

8. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstrekte 

meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, voor zover niet bij de wet of 

bij deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven. 	  

9. Ter bepaling van enige meerderheid tellen blanco uitgebrachte stemmen niet 

mee. 	  

10.Al hetgeen de algemene vergadering, de oproep daartoe en de besluitvorming 

daarin, verder betreft wordt bij reglement geregeld. 	  

Commissies en werkgroepen 	  

Artikel 12 	  

1. De specifieke belangen van de leden worden behartigd door daartoe in te stel-

len en in stand te houden commissies en werkgroepen. Deze commissies en 

werkgroepen worden ingesteld door het bestuur, dat ook de leden ervan be- 

noemt. 	  

2. Van de in te stellen commissies is ten minste één lid tevens lid van het be- 

stuur. 	  

3. Het functioneren van de commissies en werkgroepen wordt nader geregeld bij 

reglement. 	  

Secretariaat 	  

Artikel 13 	  

1. De algemene vergadering kan besluiten een secretariaat in te stellen tot bij-

stand van het bestuur; de algemene vergadering besluit eveneens tot ophef- 
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2. Al hetgeen het secretariaat betreft wordt bij reglement geregeld. 

Ereraad 	  

Artikel 14 	  

1. Er is een Ereraad, die zal bestaan uit ten minste drie, daartoe door de algeme-

ne vergadering te benoemen personen. Leden van het bestuur van de vereni- 

ging kunnen geen lid van de Ereraad zijn. 	  

Eén lid van de Ereraad dient jurist te zijn. Deze jurist is telkens voor vijf jaar 

herbenoembaar. De overige leden van de Ereraad worden voor vijf jaar geko- 

zen en zijn na hun aftreden éénmaal herkiesbaar. 	  

2. De Ereraad heeft tot taak het behandelen van klachten tegen (degenen die 

werkzaam zijn bij) bureauleden. 	  

3. De inrichting en werkzaamheid van de Ereraad worden nader bij afzonderlijk 

reglement geregeld. 	  

Reglementen 	  

Artikel 15 	  

1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen, wijzigen 

of opheffen. 	  

2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met deze statuten. 	 

Statutenwijziging en ontbinding 	  

Artiket 16 	  

1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging 

vereist een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte 

stemmen in een vergadering waarin ten minste een meerderheid van twee- 

/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. 	  

2. Is niet ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd 

dan wordt binnen zes weken daarna - een tweede vergadering opgeroepen en 

gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de 

13 
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orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde le-

den, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee- 

/derde van de uitgebrachte stemmen. 	  

3. De oproep tot de algemene vergadering waarin wijziging van de statuten of 

ontbinding van de vereniging wordt voorgesteld dient het desbetreffende on-

derwerp uitdrukkelijk te vermelden, en indien het een voorstel tot wijziging 

van de statuten betreft, de mededeling dat ten minste vijf dagen voor de ver-

gadering een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging 

woordelijk is opgenomen op de door het bestuur vastgestelde plaats voor de 

leden ter inzage is gelegd na afloop van de dag waarop de vergadering wordt 

gehouden. 	  

4. Een wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat daarvan een 

notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder be- 

stuurslid bevoegd. 	  

Vereffening 	  

Artikel 17 	  

1. Na ontbinding is het bestuur belast met de vereffening tenzij door de algeme-

ne vergadering welke tot de ontbinding besloot, een of meer anderen als ver- 

effenaars zijn aangewezen. 	  

2. Gedurende de vereffening is het bij of krachtens deze statuten bepaalde zoveel 

mogelijk van toepassing. 	  

3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit 

tot ontbinding lid van de vereniging waren. leder hunner ontvangt een gelijk 

deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter aan het batig saldo een andere 

bestemming worden gegeven. 	  

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 	  

Deze akte is heden verleden te Amsterdam. 	  

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en 
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toegelicht. 	  

De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van 

de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.----

Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend 

door de verschenen persoon en mij, notaris. 	  

(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 
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