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070339.01.01/statutenwijziging/HV
STATUTENWIJZIGING
Heden, de vijftiende februari ------------------------------------------------------------------------------tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr Caroline Helena Verstoep, notaris te ---------Rotterdam: ----------------------------------------------------------------------------------------------------de heer mr Dennis Coelers, geboren in Rotterdam op achttien maart negentienhonderd -vierentachtig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, en aldaar woonplaats kiezende te -3011 WD Rotterdam, Posthoornstraat 13-15, ten deze handelend als schriftelijk -----------gevolmachtigde van: ----------------------------------------------------------------------------------------1. de heer ROLAND WERNER FRANÇOIS KORTENHORST, geboren te Eindhoven op veertien juni negentienhonderd achtenvijftig, legitimatie: Nederlands paspoort met
nummer NT3907852, uitgegeven te Skarsterlân op negentien november --------------tweeduizend dertien, wonende te 8014 HD Zwolle, Hanselaarmate 76, gehuwd; ----2. de heer JACOBUS OUDAKKER, geboren te Gorinchem op vier september ---------negentienhonderd zes en zestig, legitimatie: Nederlands paspoort met nummer -----BG8L23BP0, uitgegeven te Giessenlanden op acht september tweeduizend vijftien,
wonende te 3381 LG Giessenburg, Kloevelaan 39, ongehuwd en niet geregistreerd
als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap; -----------------------------------die bij het verlenen van de volmacht ieder handelden als bestuurder van de vereniging: -Binnenvaart Logistiek Nederland “BLN”, statutair gevestigd te Rotterdam, --------------kantoorhoudende te 3011 BL Rotterdam, Vasteland 12 E, ingeschreven in het -------------Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58730990, en als zodanig
deze vereniging tezamen rechtsgeldig vertegenwoordigende; -----------------------------------van gemelde volmachtverlening blijkt uit een aan deze akte gehechte volmacht; -----------genoemde vereniging: Binnenvaart Logistiek Nederland “BLN” hierna te noemen "de ----vereniging". ----------------------------------------------------------------------------------------------------De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: ------------------------------------dat bij akte op negen januari tweeduizend vijftien voor mij, notaris, verleden de statuten -van de vereniging laatstelijk zijn gewijzigd. -----------------------------------------------------------In de op zestien december januari tweeduizend vijftien te Rotterdam gehouden algemene
ledenvergadering van de vereniging, in samenhang met de op zeven en twintig november
tweeduizend vijftien te Vianen gehouden algemene ledenvergadering, is door de ---------algemene ledenvergadering besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en geheel
opnieuw vast te stellen. ------------------------------------------------------------------------------------Een exemplaar van de notulen van gemelde vergaderingen wordt aan deze akte gehecht.
Alsnu uitvoering gevende aan voormeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de --------verschenen persoon, handelend als gemeld, dat de statuten van de vereniging komen te
luiden als volgt: -----------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging draagt de naam: Koninklijke BLN-Schuttevaer. -------------------------2. Zij heeft haar zetel te Rotterdam. ------------------------------------------------------------------DUUR EN VERENIGINGSJAAR --------------------------------------------------------------------------
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Artikel 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. -------------------------------------------2. Het verenigingsjaar en boekjaar lopen van één januari tot en met één en dertig -----december. -----------------------------------------------------------------------------------------------DOEL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de (collectieve en individuele) ------sociale, economische, juridische en technisch-nautische belangen van ----------------ondernemingen, zelfstandig ondernemers en ondernemersgroepen en betrokkenen
bij de sector in de nationale- en internationale binnenvaart. --------------------------------De vereniging beoogt een ketenbrede, efficiënte, effectieve brancheorganisatie te --zijn met een breed draagvlak in de binnenvaartsector en een daartoe strekkende ---adequate belangenbehartiging. --------------------------------------------------------------------Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door: ------------------------------a. het houden van vergaderingen en andere bijeenkomsten; ---------------------------b. het verlenen van collectieve diensten zoals het afsluiten van collectieve ---------arbeidsovereenkomsten en/of collectieve beroeps- en schadeverzekeringen; --c. het verlenen van (gratis en/of betaalde) directe dienstverlening aan leden; -----d. het geven van input aan regionale, landelijke en internationale wet- en ----------regelgevers; --------------------------------------------------------------------------------------e. het overleggen met relevante economische en maatschappelijke instituties; ----f.
het organiseren van promotieactiviteiten; -------------------------------------------------g. het aangaan van nationale en internationale samenwerkingsverbanden met ---andere ondernemersorganisaties; ----------------------------------------------------------h. het in stand houden van een verenigingsbureau; ---------------------------------------i.
het versterken van het ondernemerschap in de binnenvaart, onder andere door
het stimuleren van samenwerking onder de bedrijven; --------------------------------j.
het coördineren van de vertegenwoordiging van de binnenvaartbranche; --------k. overige activiteiten naar het inzicht van het bestuur. -----------------------------------2. De vereniging respecteert in zijn handelingen en uitingen ieders -------------------------levensbeschouwelijke en religieuze opvattingen. ---------------------------------------------3. De vereniging wil in haar handelen bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de
samenleving waarvan zij deel uitmaakt. De vereniging wil het thema Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (hierna: MVO) betrekken bij al haar activiteiten en --------ondersteunen in de bedrijfscultuur van haar leden. Het MVO-beleid van de -----------vereniging is gebaseerd op de definitie van MVO-Nederland: "Maatschappelijk ------verantwoord ondernemen houdt in dat een organisatie naast het streven naar winst
ook rekening houdt met het effect van de activiteiten op het milieu en oog heeft voor
menselijke aspecten binnen en buiten de organisatie. Het gaat erom evenwicht te ---
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vinden tussen de mens, zijn omgeving en profijt, dat ook kan bestaan uit andere ----zaken dan uitsluitend economisch gewin". ------------------------------------------------------GELDMIDDELEN --------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: ----------------------------------------------a. contributies; ---------------------------------------------------------------------------------------b. subsidies; -----------------------------------------------------------------------------------------c. donaties; ------------------------------------------------------------------------------------------d. legaten en erfstellingen; -----------------------------------------------------------------------e. (inkomsten uit) het vermogen van de vereniging; ---------------------------------------f.
bijdragen voor specifieke ondersteuning van individuele leden, branches en ---andere groeperingen; --------------------------------------------------------------------------g. andere baten. ------------------------------------------------------------------------------------2. Het bestuur stelt, na vaststelling van de begroting en na goedkeuring van de --------algemene ledenvergadering, de hoogte van de contributies van de leden vast, al dan
niet ingedeeld in categorieën die een verschillende bijdrage betalen. -------------------3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van
de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen. ---------------------------------4. Erfstellingen kunnen door de vereniging slechts worden aanvaard onder het ---------voorrecht van boedelbeschrijving. -----------------------------------------------------------------LEDEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging kent gewone leden, buitengewone leden, geassocieerde leden en ---ereleden. ------------------------------------------------------------------------------------------------2. Gewone leden van de vereniging kunnen zijn: -------------------------------------------------ieder natuurlijk persoon, rechtspersoon waaronder doch niet uitsluitend de -----------verenigingen genoemd in lid 6 van dit artikel, niet-rechtspersoonlijkheid bezittende -samenwerkingsvorm, die - op bedrijfsmatige wijze - betrokken is bij de binnenvaart.
Gewone leden van de vereniging zijn in te delen in categorieën, hierna aan te duiden
als: “ledengroepen”, waaronder de navolgende ledengroepen: ---------------------------a. tankvaartoperators; -----------------------------------------------------------------------------b. sleep en bijzonder duwtransport; ------------------------------------------------------------c. duwvaart; ------------------------------------------------------------------------------------------d. tankvaartondernemers; ------------------------------------------------------------------------e. container operators; ----------------------------------------------------------------------------f.
droge ladingondernemers; --------------------------------------------------------------------g. passagiersvervoer; -----------------------------------------------------------------------------h. droge lading operators; ------------------------------------------------------------------------i.
zand- en grindvaart; ----------------------------------------------------------------------------j.
Jong BLN; en --------------------------------------------------------------------------------------
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k. overige leden. ------------------------------------------------------------------------------------Buitengewone leden van de vereniging kunnen zijn: -----------------------------------------ieder natuurlijk persoon, rechtspersoon, niet-rechtspersoonlijkheid bezittende -------samenwerkingsvorm, overheidslichaam of andere entiteit van welke soort ook, die -naar het oordeel van het bestuur niet tot één van de categorieën behoren als --------bedoeld in het vorige lid. Buitengewone leden zijn in te delen in de in lid 2 genoemde
ledengroepen. ------------------------------------------------------------------------------------------Zij kunnen niet als lid van het bestuur worden gekozen en hebben geen stemrecht in
een algemene ledenvergadering, doch hebben een adviserende stem in een --------algemene ledenvergadering. -----------------------------------------------------------------------Geassocieerde leden zijn geassocieerde organisaties of personen die geen gewoon
of buitengewoon lid zijn van de vereniging waaronder begrepen, doch niet beperkt -tot, de B-leden van KSV. Geassocieerde leden zijn in te delen in de in lid 2 -----------genoemde ledengroepen. ---------------------------------------------------------------------------Zij hebben geen stemrecht in een algemene ledenvergadering, maar wel binnen de
ledengroep(en) waar zij onderdeel van uitmaken. Zij hebben het recht om, in --------persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene ledenvergadering bij te ------wonen en daar het woord te voeren. Geassocieerde leden kunnen, op voordracht --van hun ledengroep, als lid van het bestuur worden gekozen. Gedurende het --------bestuurslidmaatschap beschikken geassocieerde leden over stemrecht binnen het -bestuur en in een algemene ledenvergadering. -----------------------------------------------Ereleden zijn mensen die zich buitengewoon hebben ingezet voor de vereniging. Zij
hebben een speciale plek binnen de vereniging, omdat zij hebben bijgedragen aan de groei, ontwikkeling en het voortbestaan van de vereniging. Ereleden worden -----benoemd door de ledenvergadering op voordracht van het bestuur. Ereleden zijn --vrijgesteld van het betalen van contributie. Ereleden hebben spreekrecht, maar geen
stemrecht in de algemene ledenvergadering. Indien ereleden tegelijkertijd gewoon -lid, buitengewoon of geassocieerd lid zijn, gelden de regels voor dit laatste type ----lidmaatschap. -------------------------------------------------------------------------------------------Indien een onderneming wordt gedreven door verschillende natuurlijke en/of ---------rechtspersonen, handelend in een niet-rechtspersoonlijkheid bezittende ---------------samenwerkingsvorm zal die samenwerkingsvorm als één lid worden aangemerkt. De
personen, die deel van de samenwerkingsvorm - hierna aan te duiden als ------------“personenvennootschap” - uitmaken, zijn verplicht een van hen of een derde aan te
wijzen om krachtens schriftelijke volmacht hen allen tegenover de vereniging in alle
opzichten te vertegenwoordigen, op straffe van opschorting van hun rechten. Indien
de gevolmachtigde als bedoeld in dit lid als zodanig defungeert, zullen de leden van
de personenvennootschap, op straffe van opschorting van hun rechten, zo spoedig mogelijk een andere gevolmachtigde aanwijzen. ----------------------------------------------
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Nadere regels over de leden en de ledengroepen worden vermeld in het --------------huishoudelijk reglement. -----------------------------------------------------------------------------TOELATING LEDEN ----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Toelating van leden vindt plaats volgens de bepalingen zoals opgenomen in het ----huishoudelijk reglement. -----------------------------------------------------------------------------2. Aan de leden kunnen geen andere verplichtingen worden opgelegd dan hetgeen ---bepaald is in deze statuten, het huishoudelijk reglement en andere reglementen van
de vereniging. ------------------------------------------------------------------------------------------3. Leden kunnen tevens het lidmaatschap van de vereniging verwerven middels het --collectieve lidmaatschap van één van de Oprichters danwel andere rechtspersonen
die zich als lid van de vereniging in de toekomst aanmelden, met dien verstande dat
een schriftelijke toetredingsovereenkomst daartoe vereist is waarin onder meer is --opgenomen dat het betreffende lid individueel het lidmaatschap van de vereniging -verwerft. -------------------------------------------------------------------------------------------------EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP --------------------------------------------------------------------Artikel 7 --------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het lidmaatschap eindigt: ---------------------------------------------------------------------------a. door overlijden van het lid dan wel indien een lid-rechtspersoon of niet- ---------rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsvorm ophoudt te bestaan; -----b. door schriftelijke opzegging bij het bureau van de vereniging door het lid; -------c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid surseance van betaling heeft verkregen dan wel failliet is verklaard, hij heeft ---opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij deze statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, --alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het -lidmaatschap te laten voortduren; -----------------------------------------------------------d. door ontzetting (royement). Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. -------------------------------------------2. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur. --------------3. a. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend geschieden per de eerste dag
van het kalenderjaar volgend op de datum van ontvangst van de schriftelijke --opzegging of de opzegging, die per e-mail is ontvangen. -----------------------------b. Zij die vóór één juli van het lopende jaar een schriftelijk opzegging van hun ----lidmaatschap bij het bestuur hebben ingezonden, worden als lid voor het eerste
half jaar van het desbetreffende jaar gehandhaafd (met de bijbehorende --------contributie voor dat halve jaar) en zijn tot het nakomen van alle verplichtingen -die uit het lidmaatschap voorvloeien gehouden. -----------------------------------------
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Zij die na één juli van het lopende jaar een schriftelijk opzegging van hun -------lidmaatschap bij het bestuur hebben ingezonden, worden als lid voor het gehele
desbetreffende jaar van het desbetreffende jaar gehandhaafd (met de -----------bijbehorende contributie voor dat jaar) en zijn tot het nakomen van alle ----------verplichtingen die uit het lidmaatschap voorvloeien gehouden. ---------------------d. Zij die na één december van het lopende jaar een schriftelijke opzegging van -hun lidmaatschap bij het bestuur hebben ingezonden, worden als lid voor ------gedurende het halve jaar van het aansluitende jaar gehandhaafd (met de ------bijbehorende contributie voor dat halve jaar) en zijn tot het nakomen van alle --verplichtingen die uit het lidmaatschap voorvloeien gehouden. ---------------------Echter, het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van de -----------vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren. ---------------------------------------------------------------------------------------Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap ---eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was ---opgezegd. -----------------------------------------------------------------------------------------------Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten
spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. Het betrokken lid is bevoegd binnen vier weken 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 bepaalde in de drie voorgaande zinnen is van --overeenkomstige toepassing ingeval van opzegging van het lidmaatschap door de -vereniging op andere grond dan het ophouden aan de vereisten voor het -------------lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, dan wel wanbetaling. ------------------Van het voornemen tot opzegging van het lidmaatschap op andere grond dan het --ophouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen
of wanbetaling en van het voornemen tot ontzetting uit het lidmaatschap, -------------doet het bestuur onverwijld schriftelijke mededeling aan het betrokken lid en, --indien van toepassing, aan het bestuur van de ledengroep waartoe het lid ------behoort, onder opgave van de redenen die tot het voornemen hebben geleid. -neemt het bestuur in deze gevallen zijn besluit tot opzegging casu quo ----------ontzetting niet dan nadat vier weken zijn verstreken sinds de verzending van de
in de vorenbedoelde schriftelijke mededeling. -------------------------------------------kunnen gedurende de vorenbedoelde termijn van vier weken het betrokken lid en, indien van toepassing, het bestuur van zijn ledengroep al die inlichtingen --verstrekken die zij aan het bestuur wensen te verstrekken. --------------------------kan gedurende de vorenbedoelde termijn van vier weken zowel het betrokken lid als, indien van toepassing, het bestuur van zijn ledengroep verlangen door -het bestuur te worden gehoord; de wens daartoe dienen zij schriftelijk te kennen
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te geven binnen twee weken na de ontvangst van de vorenbedoelde -------------schriftelijke mededeling van het bestuur. -------------------------------------------------7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft -----------desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd. -------------------BESTUUR -----------------------------------------------------------------------------------------------------Bestuur; samenstelling en benoeming -----------------------------------------------------------------Artikel 8 --------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen, -------waaronder de voorzitter, één doch ten hoogste twee vice-voorzitters, één doch ten hoogste twee penningmeesters en de secretaris. Het bestuur kan voor elk hunner uit
zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen. ---------------------------------------------------2. De leden van het bestuur worden voor de eerste maal bij deze akte in functie --------benoemd en vervolgens worden de leden van het bestuur, op niet-bindende ---------voordracht van het bestuur benoemd door de algemene ledenvergadering. De ------besturen van de ledengroepen hebben het recht op een niet-bindende voordracht --van kandidaten. Het huishoudelijk reglement bevat voorschriften omtrent de ---------voordracht en het aantal bestuursleden dat per ledengroep mag worden --------------voorgedragen. ------------------------------------------------------------------------------------------3. Behoudens de voorzitter en de vice-voorzitter(s) kan een lid van het bestuur slechts
een natuurlijk persoon zijn, die: --------------------------------------------------------------------a. gewoon lid is van de vereniging; of -------------------------------------------------------------b. statutair bestuurder of beherend vennoot is van een gewoon lid van de ----------vereniging; of -------------------------------------------------------------------------------------c. gevolmachtigde is als bedoeld in artikel 5 lid 5 van een niet- ------------------------rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsvorm dat gewoon lid van de --vereniging is. ----------------------------------------------------------------------------------------d. geassocieerde leden. ------------------------------------------------------------------------------4. De voorzitter kan slechts een natuurlijk persoon zijn, die - zulks ter beoordeling van het
bestuur - geen belang mag hebben bij een lid van de vereniging. ----------------------------Tenzij in deze statuten ander is bepaald, zal de voorzitter binnen de vereniging geen --andere functies mogen vervullen dan binnen het kader van de werkzaamheden van de
vereniging of daaruit voortvloeiend, behoudens toestemming van het bestuur. De ------voorzitter van het bestuur treedt tevens op als voorzitter van de vereniging. --------------5. Elk lid van het bestuur kan, ook wanneer het voor een bepaalde tijd is benoemd, te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Over
schorsing en ontslag besluit de algemene ledenvergadering met een meerderheid -van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien ingeval van schorsing van een lid van het bestuur, de algemene ledenvergadering niet binnen -twaalf weken daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het --------geschorste lid van het bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene
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ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen ---bijstaan. --------------------------------------------------------------------------------------------------6. Zowel de voorzitter als een vice-voorzitter wordt in functie benoemd. Het bestuur kiest uit zijn midden de penningmeesters en secretaris. -----------------------------------------------7. Elk lid van het bestuur heeft zitting voor ten hoogste vier achtereenvolgende jaren. --8. Elk jaar treedt volgens een door het bestuur vast te stellen rooster ten minste -----------één/vierde deel van het bestuur af. De leden van het bestuur die voor de eerste maal
bij de akte van oprichting in functie worden benoemd, treden na twee jaar collectief af.
Deze aftredende leden van het bestuur blijven in functie totdat in hun opvolging is ------voorzien. Afgetredenen zijn maximaal tweemaal direct herkiesbaar. ------------------------9. Indien tussentijds een vacature ontstaat wordt daarin zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
in de eerstvolgende jaarlijkse algemene ledenvergadering voorzien. Een tussentijds in
een vacature gekozen lid van het bestuur treedt af op het tijdstip waarop zijn ------------voorganger volgens het in het vorige lid bedoelde rooster zou zijn afgetreden. -----------10. Indien het bestuur minder dan vijf leden telt, is het verplicht binnen vier weken na het
ontstaan van de laatste vacature een algemene ledenvergadering bijeen te roepen tot het doen voorzien in de vacatures. -----------------------------------------------------------Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur wordt het bestuur gevormd door de
resterende leden van het bestuur. ----------------------------------------------------------------11. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt, tenzij in deze statuten anders ---------------aangegeven, voor alle leden: -----------------------------------------------------------------------a. door zijn overlijden; -----------------------------------------------------------------------------b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; ----------------------------c. door zijn aftreden; -------------------------------------------------------------------------------d. door het niet langer voldoen aan ten minste één van de in artikel 8 lid 3 ---------gestelde eisen; -----------------------------------------------------------------------------------e. door het niet langer voldoen aan de in artikel 8 lid 4 gestelde eisen; --------------f.
door ontslag gegeven door de algemene ledenvergadering; ------------------------g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij benoemd is. -----------------------------12. De leden van het bestuur, met uitzondering van de voorzitter en de vice-voorzitter(s),
kunnen ten laste van de vereniging geen loon of vergoeding in rekening brengen. De
voorzitter wordt voor de uitoefening van deze functie door de vereniging --------------gehonoreerd. Het bestuur stelt de bezoldiging en de arbeidsvoorwaarden van de -----voorzitter vast. Aan de leden van het bestuur kunnen de onkosten worden vergoed. ---Bestuur; taak en bevoegdheden -------------------------------------------------------------------------Artikel 9 --------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft, behoudens ------hetgeen elders bij of krachtens is opgedragen aan andere organen van de -----------vereniging, alle daaruit voortvloeiende en daarmee samenhangende bevoegdheden,
daaronder met name begrepen de uitvoering van de besluiten van de algemene -----
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ledenvergadering en het zorg dragen voor de naleving van de statuten en ------------reglementen van de vereniging. Het bestuur geeft instructie aan de directeur van het
bureau van de vereniging voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. ----------------2. Met de uitvoering van bestuursbesluiten en van besluiten van de algemene ----------ledenvergadering kan het bestuur een of meer van zijn leden belasten. ----------------3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, ------------vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten --waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich ----voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een ---derde verbindt. -----------------------------------------------------------------------------------------4. De geldmiddelen en de andere bezittingen van de vereniging worden, onder toezicht
van het bestuur, beheerd door de voorzitter en de penningmeester. ---------------------5. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige -----aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen ---kunnen worden gekend. -----------------------------------------------------------------------------6. Het bestuur legt in overleg met de commissies, de sector overlegorganen, de -------ledengroepen en werkgroepen, een beleidsplan van activiteiten voor het komende -jaar aan de algemene ledenvergadering voor. -------------------------------------------------7. Het bestuur is bevoegd een bestuursreglement vast te stellen, waarin die onderwerpen
worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. Een bestuursreglement kan -voorts ten allen tijde worden gewijzigd of opgeheven door het bestuur. Een --------------bestuursreglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. ----------------------8. Elk jaar treedt volgens een door het bestuur vast te stellen rooster ten minste -----------één/vierde deel van het bestuur af. Deze aftredende leden van het bestuur blijven in --functie totdat in hun opvolging is voorzien. Afgetredenen zijn maximaal tweemaal direct
herkiesbaar. ------------------------------------------------------------------------------------------------Bestuur; bestuursbesluiten --------------------------------------------------------------------------------Artikel 10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Bestuursbesluiten van het bestuur dienen schriftelijk en gemotiveerd vastgelegd te worden. --------------------------------------------------------------------------------------------------2. Het bestuur kan slechts ter vergadering rechtsgeldige besluiten nemen indien ten --minste een gewone meerderheid van de stemgerechtigde leden van het bestuur ---persoonlijk aan de vergadering deelneemt. Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over onderwerpen die hem persoonlijk -----betreffen. Ieder lid van het bestuur heeft één stem. ------------------------------------------Vertegenwoordiging -----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte, voorzover uit de wet
niet anders voortvloeit. De bevoegdheid de vereniging te vertegenwoordigen komt -mede toe aan de voorzitter gezamenlijk handelend met een ander lid van het ---------
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bestuur. Bij belet of ontstentenis van de voorzitter komt de bevoegdheid de ----------vereniging te vertegenwoordigen mede toe aan een vice-voorzitter gezamenlijk -----handelend met een ander lid van het bestuur. -------------------------------------------------2. Het bestuur kan aan andere leden van het bestuur en aan derden, hetzij aan hen --afzonderlijk, hetzij aan hen gezamenlijk handelend, schriftelijk volmacht verlenen. --3. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer
leden van het bestuur, wordt de vereniging vertegenwoordigd overeenkomstig het -bepaalde in lid 1 van dit artikel. De algemene ledenvergadering is steeds bevoegd -een of meer personen (waaronder begrepen de leden van het bestuur te wiens -----aanzien het tegenstrijdig belang bestaat) daartoe aan te wijzen, waardoor de --------bevoegdheid tot vertegenwoordiging zoals beschreven in de vorige volzin, komt te -vervallen. ------------------------------------------------------------------------------------------------LEDENGROEPEN ------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De instelling, wijziging, opheffing, (territoriale) begrenzingen en organisatie van -----ledengroepen als bedoeld in artikel 5 lid 2, behoeft de voorafgaande goedkeuring --van het bestuur met inachtneming van de bij deze statuten en het huishoudelijk -----reglement gestelde regels. Deze ledengroepen zijn ledengroepen in --------------------organisatorische zin en hebben geen eigen rechtspersoonlijkheid. Een uitzondering
op deze regel betreft toegetreden verenigingen die reeds volledige ---------------------rechtsbevoegdheid hebben. Deze volledige rechtsbevoegdheid kan worden ----------behouden tot de ledengroep anders besluit. ---------------------------------------------------2. Zowel gewone leden als buitengewone en geassocieerde leden hebben het recht bij
de inschrijving als lid ingedeeld te worden bij één of meerdere van de ledengroepen
waarbinnen zij naar het oordeel van het bestuur van die ledengroep zoals bedoeld in
lid 3 van dit artikel werkzaam zijn dan wel haar activiteiten verricht. ---------------------3. Elke ledengroep wordt bestuurd door een bestuur van de ledengroep bestaande uit
ten minste drie natuurlijke personen, die door de algemene ledenvergadering van de
betrokken ledengroep worden benoemd uit alle leden van de vereniging die tot de -betrokken ledengroep behoren. -------------------------------------------------------------------4. Elk jaar treedt volgens een door het bestuur van de ledengroep vast te stellen -------rooster ten minste één/vierde deel van het bestuur af. Deze aftredende leden van --het bestuur van de ledengroep blijven in functie totdat in hun opvolging is voorzien. Afgetredenen zijn maximaal tweemaal direct herkiesbaar. ---------------------------------5. De belangen die specifiek tot de betrokken ledengroep behoren worden zoveel -----mogelijk door het bestuur van de betrokken ledengroep behartigd, terwijl de ---------algemene belangen der vereniging te allen tijde door het bestuur worden behartigd.
6. Indien het bestuur van oordeel is dat een belang dat specifiek tot een ledengroep --behoort door het bestuur dient te worden behandeld, zal het bestuur bij het -----------
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behartigen van dat belang eerst overleg plegen met het bestuur van de betrokken -ledengroep. ---------------------------------------------------------------------------------------------7. Tot de algemene ledenvergadering van een ledengroep hebben toegang en het ----recht om aldaar het woord te voeren alle leden van de vereniging die tot de ----------betrokken ledengroep behoren. In de algemene ledenvergadering van de betrokken
ledengroep hebben stemrecht de gewone leden, de buitengewone leden en ---------geassocieerde leden die tot die ledengroep behoren. In de algemene ------------------ledenvergadering van de betrokken ledengroep brengt iedere stemgerechtigde één
stem uit. --------------------------------------------------------------------------------------------------RAAD VAN ADVIES ----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 13 -------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging kan een Raad van Advies instellen. De leden van de Raad van Advies -worden benoemd door het bestuur. ------------------------------------------------------------------2. De Raad van Advies heeft tot taak het geven van adviezen aan het bestuur, -------------desgevraagd of uit eigen beweging, over alle onderwerpen die betrekking hebben op -het beleid van de vereniging. ---------------------------------------------------------------------------3. De vergaderingen van de Raad van Advies worden geleid door de voorzitter, of, bij ---diens afwezigheid door een vice-voorzitter. Leden van het bestuur hebben recht deel
te nemen aan de vergaderingen van de Raad van Advies. ---------------------------------4. Ter behartiging van verenigingsaangelegenheden kan het bestuur naast de Raad van
Advies (vaste) commissies, dan wel tijdelijke werkgroepen of adviseurs aanstellen. 5. Het huishoudelijk reglement bevat dienaangaande regels, welke niet in deze statuten
zijn vervat. ---------------------------------------------------------------------------------------------------6. Alle ingestelde commissies, werkgroepen en aangestelde adviseurs werken onder -verantwoordelijkheid van het bestuur. ------------------------------------------------------------TOEGANG VERGADERINGEN -------------------------------------------------------------------------Artikel 14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------Leden van het bestuur zijn bevoegd de algemene ledenvergadering van de vereniging, -de bestuursvergadering van een ledengroep en de algemene ledenvergadering van een
ledengroep te doen bijwonen door leden die zij daarvoor uit hun midden aanwijzen en --door functionarissen van de vereniging die door hen daartoe bevoegd worden verklaard.
Alle leden van het bestuur alsmede de door deze statuten of het bestuur daartoe ---------bevoegd verklaarde functionarissen - zoals de algemeen directeur van het bureau - ------hebben in de algemene ledenvergadering van de vereniging, de bestuursvergadering van
een ledengroep en de algemene ledenvergaderingen van een ledengroep - uit hoofde --van hun functie - een adviserende stem, met dien verstande dat leden van het bestuur --welke tevens gewoon lid zijn van de vereniging ook het stemrecht als bedoeld in artikel -15 lid 2 toekomt. ---------------------------------------------------------------------------------------------ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN ---------------------------------------------------------------
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Artikel 15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,
die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. --------------------2. Ieder gewoon lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. -------------3. Een lid kan ter vergadering slechts één ander lid vertegenwoordigen middels een --schriftelijke volmacht, welke vóór de vergadering aan het bestuur dient te worden --overlegd. -------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene ledenvergaderingen worden gehouden op een door het bestuur te ----bepalen locatie binnen Nederland. ----------------------------------------------------------------2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering - de jaarvergadering - ---gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de ------------vereniging, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden --door de algemene ledenvergadering op grond van bijzondere omstandigheden. In -deze algemene ledenvergadering legt het bestuur na voorafgaand onderzoek door de accountant de jaarrekening, bestaande uit de balans en de staat van baten en --lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voor,
vergezeld van een samenstellingsverklaring van een registeraccountant. De ---------jaarrekening en het jaarverslag worden ondertekend door alle leden van het bestuur.
Tenzij eerder in het jaar al een algemene ledenvergadering werd gehouden, waarin
deze punten werden behandeld, en onverminderd het bepaalde in het volgende ----artikel, worden in deze algemene ledenvergadering voorts in elk geval behandeld de
volgende punten: --------------------------------------------------------------------------------------a. goedkeuring van de begroting voor het lopende verenigingsjaar; ------------------b. voorziening in eventuele vacatures; --------------------------------------------------------c. vaststelling contributies; -----------------------------------------------------------------------d. goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag; ----------------------------------e. het besluit tot verlenen van decharge van de leden van het bestuur over het ---gevoerde beleid; ---------------------------------------------------------------------------------f.
de volgens het huishoudelijk reglement aan de orde te stellen onderwerpen. ---3. De door het bestuur te benoemen registeraccountant onderzoekt de jaarrekening --van de vereniging en brengt van zijn bevindingen gelijkelijk verslag uit aan het ------bestuur. Via het bestuur brengt de registeraccountant tevens verslag uit aan de -----algemene ledenvergadering. -----------------------------------------------------------------------4. Het bestuur is verplicht de in het vorige lid bedoelde registeraccountant alle ----------gewenste inlichtingen te verschaffen, de kas- en/of bankrekeningen te laten ---------controleren en inzage in alle boeken en bescheiden te verlenen. ------------------------5. Indien de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening wordt geweigerd, dan
neemt de algemene ledenvergadering al die maatregelen die door haar in het belang
van de vereniging nodig worden geacht. ---------------------------------------------------------
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Artikel 17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Naast de algemene ledenvergadering bedoeld in het vorige artikel kunnen -----------bijzondere algemene ledenvergaderingen bijeengeroepen worden door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt. -------------------------------------------------------------2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal gewone leden als bevoegd
is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige ------algemene ledenvergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een --bijzondere algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier ------weken. Indien aan het verzoek niet binnen twee weken gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping van de algemene ledenvergadering ----------overgaan. ------------------------------------------------------------------------------------------------3. De datum van een te houden algemene ledenvergadering dan wel een bijzondere -algemene ledenvergadering, met uitzondering van een vergadering als bedoeld in lid
2, alsmede de voorlopige agendapunten voor de hierna in lid 4 bedoelde -------------beschrijvingsbrief, worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk acht weken tevoren ---bekend gemaakt aan de leden en aan het bestuur van de betreffende ledengroepen.
De ledengroepen kunnen voorstellen voor de hierna in lid 4 bedoelde ------------------beschrijvingsbrief doen door deze ten minste vijf weken vóór de datum van de ------algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur in te dienen. ----------------------Het bestuur geeft op deze voorstellen zijn preadvies aan de algemene -----------------ledenvergadering. -------------------------------------------------------------------------------------4. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering dan wel een bijzondere -------algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de leden, -de leden van het bestuur van de betreffende ledengroepen en aan de leden van het
bestuur behoudens het bepaalde in lid 2 op een termijn van tenminste vier weken. -De bijeenroeping bevat de beschrijvingsbrief waarop de te behandelen onderwerpen
worden vermeld. ---------------------------------------------------------------------------------------5. De beschrijvingsbrief voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering - de --------------jaarvergadering - bevat in elk geval de onderwerpen bedoeld in lid 2 van het ---------voorgaande artikel en voorts zo die er zijn, voorstellen van het bestuur en van de --ledengroepen. ------------------------------------------------------------------------------------------6. Indien werd gehandeld in strijd met het bepaalde in de drie voorgaande leden, kan -de algemene ledenvergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een
zodanig aantal aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering --van één tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet. -----------------------------Het verzet kan zich beperken tot de besluitvorming over een bepaald onderwerp. --Artikel 18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle gewone leden, ---------------buitengewone leden, geassocieerde leden en ereleden. Geen toegang hebben ------
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geschorste leden. Geschorste leden van het bestuur hebben eveneens geen --------toegang, tenzij er sprake is van een situatie zoals bedoeld in artikel 8 lid 5. -----------2. Het bestuur beslist over de toelating van andere dan in het voorgaande lid bedoelde
personen. Nadere regels hierover worden vermeld in het huishoudelijk reglement. -3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene ledenvergadering -----stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met ---------voorkennis van het bestuur en alle buitengewone leden genomen, dezelfde kracht -als een besluit van de algemene ledenvergadering. ------------------------------------------4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop in de algemene ledenvergadering wordt ------gestemd, met dien verstande, dat stemmingen over personen schriftelijk geschieden
indien een of meer stemgerechtigden zulks verlangen. -------------------------------------5. Alle besluiten waarvoor in de wet of in deze statuten geen grotere meerderheid is --voorgeschreven worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte --stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de
stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezingen ----tussen meer dan twee personen door niemand een gewone meerderheid is ----------verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal --------stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. ----------------------------------------------Artikel 19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter, of, bij diens ----------afwezigheid door een vice-voorzitter; is ook deze afwezig dan wel werd de algemene
ledenvergadering bijeengeroepen overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 lid 2, -tweede zin, dan voorziet de algemene ledenvergadering zelf in haar leiding. ---------2. Het door de voorzitter van de algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel dat
door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de -inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel. ----------------------------------------------------------------------------------Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de ---juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de -------meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze -nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ---3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door
een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon. Deze notulen worden in -------dezelfde of in de eerstvolgende (buitengewone) algemene ledenvergadering --------vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die ---------vergadering ondertekend. ---------------------------------------------------------------------------Zij die de algemene ledenvergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces- --verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het -notarieel proces-verbaal wordt ter kennis van de gewone leden gebracht. --------------
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STATUTENWIJZIGING ------------------------------------------------------------------------------------Artikel 20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door -een besluit van een algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur, --------waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal
worden voorgesteld. ----------------------------------------------------------------------------------2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een ----voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten onverminderd het bepaalde in
artikel 17, ten minste vier weken vóór de dag van de vergadering een afschrift van -dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een ---daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag
waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor
bedoeld, aan alle leden toegezonden. -----------------------------------------------------------3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts -------worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal ---uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste een zodanig aantal ----gewone leden als bevoegd is tot het uitbrengen van drie/vierde gedeelte van de ----stemmen tegenwoordig en/of vertegenwoordigd is. Indien niet een zodanig aantal --gewone leden tegenwoordig en/of vertegenwoordigd is, dan wordt niet eerder dan -twee, doch niet later dan vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen
en gehouden waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de ----orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige en vertegenwoordigde gewone
leden, kan worden besloten mits met een meerderheid van tenminste twee/derde --van het aantal uitgebrachte stemmen. -----------------------------------------------------------4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is -----opgemaakt. ---------------------------------------------------------------------------------------------5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien ter -----algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd -zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen met voorkennis van het bestuur en alle buitengewone leden wordt aangenomen. ------------------------------6. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en
een volledig doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na wijziging luiden neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden -------------handelsregister. ----------------------------------------------------------------------------------------ONTBINDING -------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 21 -------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene --------------ledenvergadering op voorstel van het bestuur. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 --van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de
algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging. -----------------------------
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2.

Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene ------------ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der --vereniging overeenstemmen. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over. 3. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening --van haar vermogen nodig is. Aan haar naam wordt toegevoegd: "in liquidatie". ------4. De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij in het besluit tot ontbinding andere
vereffenaars zijn aangewezen. --------------------------------------------------------------------5. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de vereniging -------inschrijving geschiedt in het door de Kamer van Koophandel gehouden ----------------handelsregister. ----------------------------------------------------------------------------------------6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. ----------------------------------------------------------------------------------------------7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden --vereniging gedurende tien jaren berusten onder de door de vereffenaars --------------aangewezen persoon. --------------------------------------------------------------------------------8. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek van toepassing. ---------------------------------------------------------------------------HET BUREAU VAN DE VERENIGING -----------------------------------------------------------------Artikel 22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging houdt een bureau in stand, dat onder toezicht en verantwoordelijkheid
van het bestuur de ondersteuning van de verenigingsorganen in hun activiteiten tot taak heeft, met name door onderzoek, voorbereiding van besluitvorming en feitelijke
uitvoering van besluiten, alsmede de belangenbehartiging op sociaal, economisch, juridisch en technisch-nautisch terrein ten behoeve van de vereniging en de leden -van de vereniging. Het bureau draagt voorts zorg voor de voorlichting aan de leden,
de branches en andere groeperingen op het gehele terrein van activiteiten van de -vereniging, alsmede, voor zover het bestuur niet anders besluit, voor de --------------secretariaatswerkzaamheden, administratieve en ander diensten ten behoeve van -de vereniging en haar organen, commissies, werkgroepen, de branches en andere groeperingen. -------------------------------------------------------------------------------------------2. Het bureau wordt gevormd door alle medewerkers, die op grond van een -------------arbeidsovereenkomst bij de vereniging in dienst zijn. Deze medewerkers zijn --------werkzaam op het kantoor van de vereniging te Rotterdam. --------------------------------3. Het bureau staat onder leiding van de directeur. Het bestuur stelt een directeur aan,
die in die functie de titel algemeen directeur voert. Dit kan de voorzitter van het -----bestuur zijn. Het bestuur stelt de bezoldiging en de arbeidsvoorwaarden van de -------algemeen directeur vast. Voor gevallen van belet of ontstentenis van de algemeen --directeur voorziet het bestuur in de leiding van het bureau. ---------------------------------
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De algemeen directeur woont alle vergaderingen van het bestuur bij, tenzij in bijzondere
gevallen daaromtrent anders door het bestuur wordt besloten. De algemeen directeur heeft een adviserende stem in de algemene ledenvergadering. ------------------------------4. De algemeen directeur kan een of meer andere directeuren/secretarissen benoemen
en beslist over hun bezoldiging, overige arbeidsvoorwaarden en ontslag, een en ---ander na goedkeuring van het bestuur. Deze andere directeuren/secretarissen ------ondersteunen de algemeen directeur bij de leiding van het bureau. ---------------------5. Regelmatig beraadslaagt het bestuur met de leiding van het bureau over de ---------belangen van de vereniging en het verloop van haar activiteiten. ------------------------6. De algemeen directeur van het bureau voert zijn taak uit op grond van de -------------goedgekeurde begroting van uitgaven en inkomsten, met inachtneming van de -----statuten en het huishoudelijk reglement. Hij verschaft uit eigen beweging of ----------desgevraagd alle inlichtingen en gegevens aan het bestuur, die voor de uitvoering -van zijn verantwoordelijkheden nodig zijn. ------------------------------------------------------7. De algemeen directeur van het bureau is bevoegd tot aanstelling en ontslag van de
overige werknemers van de vereniging, alsmede tot vaststelling van hun taken en -arbeidsvoorwaarden. ---------------------------------------------------------------------------------HUISHOUDELIJK REGLEMENT ------------------------------------------------------------------------Artikel 23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur stelt het huishoudelijk reglement vast, dat aan de algemene --------------ledenvergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd, waarin ten minste worden -----geregeld de onderwerpen, die krachtens deze statuten daarin regeling dienen te ---vinden en waarin tevens kan worden voorzien in hetgeen deze statuten niet of niet volledig bevatten. --------------------------------------------------------------------------------------2. Op een besluit tot het in het vorige lid bedoelde goedkeuring is het bepaalde in de -leden 1, 2 en 3 van artikel 20 van overeenkomstige toepassing. -------------------------3. Het huishoudelijk reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. --------4. Wijzigingen of aanvullingen van het huishoudelijk reglement kunnen slechts tot stand
komen overeenkomstig de leden 1 en 2 van dit artikel. --------------------------------------5. Het huishoudelijk reglement, alsmede wijzigingen of aanvullingen daarvan, treden in
werking terstond nadat zij door de algemene ledenvergadering zijn goedgekeurd, --tenzij deze anders besluit. --------------------------------------------------------------------------6. Het bestuur kan andere reglementen vaststellen. ---------------------------------------------GEHEIMHOUDING -----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 24 -------------------------------------------------------------------------------------------------------1. De leden van de verenigingsorganen, de leden van de commissies, de leden van --werkgroepen en aangestelde adviseurs zijn tot geheimhouding verplicht van al ------hetgeen hen uit hoofde van hun verenigingsfunctie, hun lidmaatschap van de -------commissie, hun lidmaatschap van de werkgroep of uit hoofde van hun -----------------werkzaamheden als adviseur bekend wordt. Deze verplichting tot geheimhouding ---
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blijft na beëindiging van de functie of hun lidmaatschap van de commissie, hun -----lidmaatschap van de werkgroep of hun werkzaamheden als adviseur bestaan. Geen
verplichting tot geheimhouding bestaat tegenover het bestuur, hetwelk over ----------openbaarmaking beslist. -----------------------------------------------------------------------------2. De medewerkers van de vereniging zijn verplicht tot geheimhouding van de ----------vertrouwelijke gegevens, waarvan zij kennis krijgen. Deze verplichting blijft na -------beëindiging van het dienstverband bestaan. ---------------------------------------------------SLOTBEPALING ---------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------In alle gevallen waarin de statuten of reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. -----WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze
akte vermeld. -------------------------------------------------------------------------------------------------De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----------------------------------------------------De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. ------------------------De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te
stellen, tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud daarvan te hebben kennis ----genomen en met de inhoud in te stemmen. -----------------------------------------------------------Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de ----verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. ----------------------------------------------(Volgt ondertekening)
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