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OPRICHTING VERENIGING

(Vereniging Rotterdam Centra! DistricO
Op zeventien april tweeduizend negen zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes
Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:
de
heer Ing. Ahmed Aboutaleb, met kantooradres te (3011 AD) Rotterdam,
Coolsingel 40, geboren te Beni Sidel, Marokko, op negen en twintig augustus
negentienhonderd één en zestig, houder van een paspoort met nummer
NL0388272, te dezen handelend als burgemeester van de Gemeente
Rotterdam, een publiekrechtelijke rechtspersoon, kantoorhoudende te (3011
AD) Rotterdam, Coolsingel 40, (hierna: “Oprichter 1e), handelend ter
uitvoering van een besluit van het college van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Rotterdam, genomen op één en dertig maart tweeduizend
negen en als zodanig de Oprichter 1 rechtsgeldig vertegenwoordigend.
2.
mevrouw mr. Irene Carla Petra Groenland, kandidaat-notaris, met kantooradres
(3012 CN) Rotterdam, Weena 690, geboren te s-Hertogenbosch op één
september negentienhonderd zeven en zestig, als schriftelijke gevolmachtigde
van en mitsdien rechtsgeldig vertegenwoordigende: GroothandelsQebouwen
een naamloze vennootschap, gevestigd te Rotterdam en
kantoorhoudende te (3013 AK) Rotterdam, Stationsplein 45 (hierna: “Oprichter
2”);
3.
de heer Dirk de Boer, geboren te Schiedam op zestien augustus
negentienhonderd zestig, wonende te (3066 RA) Rotterdam, Kralingseweg 284,
houder van een paspoort met nummer NY924UH3, te dezen handelend als
schriftelijk gevolmachtigde van en mitsdien rechtsgeldig vertegenwoordigende:
Weerta Boulevard Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3011 AA)
Rotterdam, Beursplein 37, welke vennootschap handelt als beherend vennoot
van, voor en namens:
Weena Boulevard C.V., een commanditaire vennootschap, (hierna: “Oprichter
3”), gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3011 AA) Rotterdam,
Beursplein 37;
4.
mevrouw drs. Nicole Dorothea Engelina Maarsen MRE, geboren te Amsterdam
op tien juni negentienhonderd één en zeventig, wonende te (1077 GL)
Amsterdam, Chopinstraat 13, houdster van een paspoort met nummer
NK227251 8, te dezen handelend als zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd
directeur van, en mitsdien rechtsgeldig vertegenwoordigende:
Heitma Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, welke vennootschap handelt als zelfstandig
vertegenwoordigingsbevoegd directeur van en m itsdien rechtsgeldig
vertegenwoordigend:
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Maarsen Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, welke vennootschap op haar beurt handelt als zelfstandig
vertegenwoordigingsbevoegd directeur van en mitsdien rechtsgeldig
vertegenwoordigend:
Maarsmeer Ontwikkelingen en Beleggingen B.V., een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, welke vennootschap op haar beurt handelt als
zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd directeur van en mitsdien rechtsgeldig
vertegenwoordigend:
Weena Point Vastgoed II B.V., een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, (hierna: “Oprichter 4”), (alle hiervoor onder 4 genoemde
besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te
Amsterdam en kantoorhoudende te (1081 CN) Amsterdam, De Cuserstraat 85
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5.

de heer Anne de Jong, geboren te Alkmaar op vijftien februari
negentienhonderd zeventig, wonende te (1816 CH) Alkmaar, Rembrandtstraat
38, houder van een paspoort met nummer NT3KR4KP1, handelend als
schriftelijk gevolmachtigde van en mitsdien rechtsgeldig vertegenwoordigend:
A.
Delftse Poort Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, gevestigd te ‘s-Gravenhage en kantoorhoudende te
(2595 AS) ‘s-Gravenhage, Schenkkade 65, welke vennootschap op haar
beurt handelt als beherend vennoot van, voor en namens:
Delftse Poort C.V., een commanditaire vennootschap, kantoorhoudende
te (2595 AS) ‘s-Gravenhage, Schenkkade 65 (hierna: “Oprichter 5”); en
B.
ING Dutch Office Fund Management B.V., een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te ‘s-Gravenhage en
kantoorhoudende te (2595 AS) ‘s-Gravenhage, Schenkkade 65, welke
vennootschap op haar beurt handelt als beherend vennoot van, voor en
namens 00F Master Fund C.V., een commanditaire vennootschap,
kantoorhoudende te (2595 AS) ‘s-Gravenhage, Schenkkade 65 (hierna:
“Oprichter 6”);
6.
de heer Floris Hack, geboren te Alkmaar op zestien april negentienhonderd vier
en zeventig, wonende te (1092 JC) Amsterdam, Cronjéstraat 13 1, houder van
rijbewijs met nummer 3327764850, te dezen handelend als schriftelijk
gevolmachtigde van Stichting Bedrijfstak~ensioenfondsvoor de
Bouwniiverheid, een stichting, gevestigd te Hoofddorp en kantoorhoudende te
(1043 AP) Amsterdam, Basisweg 10 (“Oprichter 7”);
7.
de heer Cornelis Wilhelmus van der Waaij, geboren te Echt op twaalf maart
negentienhonderd één en vijftig, wonende te (3706 XG) Zeist, Comeniuslaan
66, houder van een paspoort met nummer NW5BKJRP2, te dezeri handelend
als schriftelijk gevolmachtigde van Pabulum B.V., een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende
te (3013 AL) Rotterdam, Weena 455 (hierna: “Oprichter 8”);
Oprichter 1 tot en met Oprichter 8 hierna gezamenlijk te noemen: de “Oprichters’.
De comparanten hebben het volgende verklaard:
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Overwegingen
a.
De Oprichters wensen hun bestaande overleg en initiatieven ten aanzien van
het centraal district Rotterdam, genaamd Weena/Glocal City District vaste vorm
te geven middels de oprichting van een (formele) vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid;
b.
Voor de deelname van Oprichter 1 aan de oprichting van een vereniging dient
een bestuurlijk besluitvormingstraject te worden doorlopen;
c.
Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam
heeft op één en dertig maart tweeduizend negen besloten tot deelname aan de
oprichting. De gemeenteraad van Rotterdam is daarbij in de gelegenheid
gesteld zijn wensen en bedenkingen ten aanzien van voorbedoeld besluit van
Burgemeester en Wethouders ter kennis van het college van Burgemeester en~
Wethouders van de Gemeente Rotterdam te brengen overeenkomstig artikel
160 lid 2 van de Gemeentewet;
d.
Voor de deelname van de Oprichter 1 aan de oprichting van de vereniging
behoeft de Oprichter 1 bovendien de goedkeuring van Gedeputeerde Staten
van de Provincie Zuid-Holland op grond van artikel 160 lid 3 van de
Gemeentewet;
e.
Op de datum van ondertekening van de onderhavige akte is de onder d.
bedoelde goedkeuring van Gedeputeerde Staten van de Provincie ZuidHolland nog niet verkregen;
t.
De Oprichters zijn, in afwachting van de vereiste goedkeuring,
overeengekomen dat zij de beoogde vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid oprichten onder de navolgende opschortende voorwaarde.
Opschortende voorwaarde
De bij deze akte te verrichten oprichtingshandeling geschiedt onder de opschortende
voorwaarde (de “Voorwaarde”) dat uiterlijk op één januari tweeduizend tien op
verzoek van de Gemeente Rotterdam (Oprichter 1) een notariële akte wordt verleden
waarin wordt geconstateerd dat de vereiste goedkeuring van Gedeputeerde Staten
van de Provincie Zuid-Holland door de Gemeente Rotterdam is verkregen. Indien de
Voorwaarde niet of niet uiterlijk op één januari tweeduizend tien in vervulling zal zijn
gegaan, zal dit eveneens in een notariële akte worden geconstateerd. Het al dan niet
in vervulling zijn gegaan van de Voorwaarde, zal door de Gemeente Rotterdam zo
spoedig mogelijk aan de Oprichters 2 tot en met 8 worden medegedeeld onder
overlegging van een afschrift van de betreffende notariële akte.
De vervulling van de Voorwaarde heeft geen terugwerkende kracht. De vereniging zal
eerst ontstaan indien en zodra de Voorwaarde is vervuld. De vereniging zal ook eerst
daarna ter inschrijving worden aangeboden bij het handelsregister.
Evenmin ligt het in de bedoeling van partijen de vereniging als informele vereniging te
doen ontstaan. De bij deze akte aangewezen bestuurders zullen eerst namens de
vereniging rechtshandelingen verrichten nadat deze rechtsgeldig als formele
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid tot stand is gekomen.
De Oprichters richten hierbij, onder de Voorwaarde, op een (formele) vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid, hierna: de ‘vereniging”, met de volgende statuten.
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Artikel 1. Begrlpsbepallngen:

1.1

In deze statuten wordt verstaan onder:
a.
“algemene vergadering”: (de bijeenkomst van) het orgaan bestaande uit
stem gerechtigde leden;
b.
het “Gebiedsconcepï’: het visiedocument voor de planontwikkeling in het
centraal district Rotterdam, genaamd WeenalGlocal City District zoals dit
is vastgesteld op dertien juli tweeduizend zeven en van tijd tot tijd
gewijzigd;
c.
het “Plangebied”: het gebied gelegen tussen plaatselijk bekend
Schiekade, Hofptein, Weena (inclusief Weenapoint), Statentunnel en het
spoorwegemplacement te Rotterdam;
d.
“schriftelijl(: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander
gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan
worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende
zekerheid kan worden vastgesteld, onverminderd het bepaalde in artikel
16.7.
Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij
het tegendeel blijkt.
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Artikel 2. Naam. Zetel.

2.1 De vereniging draagt de naam: Vereniging Rotterdam Central District.
2.2 De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam.
Artikel 3. Doel.
De vereniging heeft ten doel het gezamenlijk organiseren en financieren van
activiteiten op het gebied van placemaking en (gebieds-)marketing ten behoeve van
het Plangebied, alsmede al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daaraan
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Artikel 4. Leden.
4.1 Leden van de vereniging kunnen zijn de publiekrechtelijke rechtspersoon
Gemeente Rotterdam, alsmede rechtspersonen of vennootschappen die als
eigenaar, huurder, projectontwikkelaar met een ontwikkelrecht of anderszins
commercieel betrokken zijn bij het gebruik of de exploitatie van
registergoederen met een bedrijfsfunctie of —bestemming in of nabij het
Plangebied, en die aan het bestuur schriftelijk hebben bevestigd het
Gebiedsconcept te onderschrijven. Voor de toepassing van de vorige volzin
wordt onder ‘commercieel betrokken’ of ‘met een bedrijfsfunctie of -bestemming’
mede begrepen de situatie dat de betrokkenheid respectievelijk functie
of bestemming geheel of gedeeltelijk een maatschappelijke basis heeft (en niet
zuiver op winst is gericht), zoals bijvoorbeeld bij cultuur, zorg of onderwijs.
4.2 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden
zijn opgenomen.
Artikel 5. Toelating. Overdracht en overgang van lidmaatschap.
5.1 Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
5.2 Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating
besluiten.
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5.3

Het lidmaatschap is voor overdracht en overgang vatbaar. Overdracht en
overgang van het lidmaatschap kan echter slechts plaatshebben aan
rechtspersonen die per het moment van overdracht of overgang voldoen aan
de in artikel 4.1 omschreven vereisten voor het lidmaatschap.
5.4 Van een overgang of overdracht van lidmaatschap geeft het overdragende lid
vooraf kennis aan de vereniging onder overlegging van de bescheiden waaruit
blijkt dat het opvolgende lid aan de vereisten van het lidmaatschap voldoet.
Overdracht van het lidmaatschap beëindigt de relatie van het overdragende lid
met de vereniging met onmiddellijke ingang.
Artikel 6. Einde van het lidmaatschap.
6.1 Het lidmaatschap eindigt:
a.
door opzegging door het lid;
b.
door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een
lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de
statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de
vereniging niet nakomt, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, alsmede bij
ontbinding, surséance van betaling of faillissement van het lid;
c.
door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
6.2 Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
6.3 Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken. 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, alsmede in geval
van opzegging door de vereniging indien het lid heeft opgehouden aan de
vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, of bij
opzegging wegens ontbinding, surséance van betaling of faillissement van het
lid. Opzegging tegen een eerdere datum dan één dag na totstandkoming van
de vereniging is uitgesloten.
6.4 Een opzegging in strijd met het bepaalde in artikel 6.3, doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen
was opgezegd.
6.5 Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één
maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging
in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7, Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek.
6.6 Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen,
binnen één maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt, of
wel zijn verplichtingen ten opzichte van de vereniging zijn verzwaard, bekend is
geworden of medegedeeld. Het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit te
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zijnen opzichte uit te sluiten, waarbij zijn geldelijke rechten en verplichtingen
zijn gewijzigd.
6.7 Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
6.8 Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op
grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook
dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat
de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het
besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten
spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis
gesteld. Gedurende de beroepstem,ijn en hangende het beroep is het lid
geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft
zich in de algemene vergadering waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt
behandeld, te verantwoorden.
6.9 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Artikel 7. Contributie.
7.1
De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die op
voorstel van het bestuur door de algemene vergadering zal worden
vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een
verschillende bijdrage betalen.
7.2 Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing
van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
Artikel 8. Bestuur.
8.1 Het bestuur bestaat uit drie of meer personen die door de algemene
vergadering al dan niet uit de leden worden benoemd.
8.2 De algemene vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan haar
goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden
omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.
8.3. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit
van het bestuur als bedoeld in artikel 8.2 tast de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.
Artikel 9. Einde bestuurslidmaatschap. Schorsing.
9.1 Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd
wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
9.2 Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a.
door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging ten aanzien
van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is;
b.
door zijn overlijden;
c.
doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of
verzoekt om toepassing van de schuidsaneringsregeling als bedoeld in
de Faillissementswet;
d.
door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing
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waarbij een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
door zijn bedanken.

-

e.
Artikel 10. Bestuursfuncties. Besluitvorming van het bestuur.
10.1 Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger
aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
10.2 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen
opgemaakt die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en
ondertekend.
10.3 Elk bestuurslid heeft één stem. Besluiten van het bestuur dienen te worden
genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
10.4 Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen,
schriftelijk of op andere wijze. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel
van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde bestuurders.
10.5 Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de
vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
Artikel 11. Bestuurstaak. Vertegenwoordiging.
11.1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het
besturen van de vereniging.
11.2 Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering
bijeen te roepen waarin de voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde
komt.
11.3 In geval van ontstentenis of belet van een bestuurslid zijn de overblijvende
bestuurders of is de overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast. in
geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder
wordt de vereniging tijdelijk bestuurd door één of meer personen die daartoe
door de algemene vergadering worden benoemd.
11.4 Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander
verbindt, noch tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze
handelingen. Op het ontbreken van vorenbedoelde bevoegdheid kan tegen
derden beroep worden gedaan.
11.5 Onverminderd het in artikel 11.4 bepaalde wordt de vereniging
vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt
mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
11.6 In geval van een tegenstrijdig belang van de vereniging met één of meer
bestuurders blijft het bestuur bevoegd tot vertegenwoordiging, tenzij de
algemene vergadering een of meer personen heeft aangewezen om de
vereniging te vertegenwoordigen.
Artikel 12. Jaarverslag. Rekening en verantwoording.
12.1 Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.
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12.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van
alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging naar de eisen die
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en
verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
12.3 Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de
vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de op papier gestelde balans
en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de
algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de
bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt
daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de
termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij
deze verplichtingen nakomen.
12.4 De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een financiële
commissie van ten minste twee personen die geen deel mogen uitmaken van
het bestuur. De financiële commissie onderzoekt de in de tweede volzin van
artikel 12.3 genoemde stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag
van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de financiële commissie ten
behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de verenigingskas en de waarden te tonen en de
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor
raadpleging beschikbaar te stellen.
12.5 Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de financiële commissie zich door een
deskundige doen bijstaan.
12.6 De last van de financiëie commissie kan te allen tijde door de algemene
vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een
andere financiële commissie.
12.7 Het bestuur is verplicht de in de artikelen 12.2 en 12.3 bedoelde boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren,
onverminderd het in artikel 12.8 bepaalde.
12.8 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op
papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging
geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens
gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd
leesbaar kunnen worden gemaakt.
Artikel 13. Algemene vergaderingen.
13.1 Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,
die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
13.2 Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene
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vergadering de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen
onder meer aan de orde:
a.
het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12
met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b.
de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor het
volgende boekjaar;
c.
voorziening in eventuele vacatures;
d.
voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping
voor de vergadering.
13.3 Andere algemene vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het
bestuur dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de
statuten verplicht is.
13.4 Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de
stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een
termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek, Indien aan
het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig
artikel 17 of, indien hen niet tijdig door het bestuur de daartoe vereiste
adressen van de leden zijn opgegeven, bij advertentie in ten minste een ter
plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met
inachtneming van de in artikel 17 vermelde oproepingstermijn. De verzoekers
kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der
vergadering en het opstellen der notulen.
Artikel 14. Toegang en stemrecht.
14.1 Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.
Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel 6.8
en geschorste bestuursleden.
14.2 Over toelating van andere dan de in artikel 14.1 bedoelde personen beslist de
algemene vergadering.
14.3 Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
14.4 Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid
uitbrengen.
Artikel 15. Voorzitterschap. Notulen.
15.1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de
vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn
plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden door het bestuur
aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. Tot dat
ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter
vergadering aanwezige persoon.
15.2 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een
ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die
door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de
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vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het
verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het procesverbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
Artikel 16. Besluitvorming van de algemene vergadering.
16.1 Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent
de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van
een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel.
16.2 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld
oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
16.3 Besluiten van de algemene vergadering tot benoeming van bestuurders, het
onderwerpen van bestuursbesluiten aan haar goedkeuring als bedoeld in artikel
8, tot wijziging van de aldus aan haar goedkeuring te onderwerpen besluiten,
en tot het verlenen van een op grond van artikel 8 vereiste goedkeuring dienen
te worden genomen met algemene stemmen. Voor zover de statuten of de wet
niet anders bepalen, worden alle overige besluiten van de algemene
vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
16.4 Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
16.5 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid
heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende
voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats.
Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden
herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid
heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen
staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede
stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de
voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie
bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is
bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één
persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen
bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het
lot wie van beiden is gekozen.
16.6 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaalde
in artikel 16.5.
16.7 Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat
de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing
van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de
stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij
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ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij
een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
16.8 Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht
als een besluit van de algemene vergadering.
16.9 Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen,
omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot
statutenwijziging of tot ontbinding ook al is de oproeping niet op de
voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het
oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende
formaliteit niet in acht genomen.
Artikel 17. Bijeenroeping algemene vergadering.
17.1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur,
onverminderd het bepaalde in artikel 13.4. De oproeping geschiedt schriftelijk
aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4.2.
De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.
17.2 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,
onverminderd het bepaalde in de artikelen 18 en 19.
Artikel 18. Statutenwijziging.
18.1 In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan
door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
18.2 Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen
vôôr 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 afloop van de dag waarop de vergadering wordt
gehouden.
18.3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derden van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede
vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste
vergadering waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de
orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden,
kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden
van de uitgebrachte stemmen.
18.4 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid
bevoegd.
Artikel 19. Ontbinding.
19.1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering. Het bepaalde in de artikelen 18.1 tot en met 18.3 is van
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overeenkomstige toepassing.
19.2 Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. Het bestuur
kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen.
19.3 Het batig saldo na vereffening wordt aan degenen die ten tijde van het besluit
tot ontbinding lid waren overgedragen. Ieder hunner ontvangt een deel dat door
de algemene vergadering wordt vastgesteld, rekening houdend met de door de
leden in de vereniging geïnvesteerde bedragen. Indien een besluit van de
algemene vergadering ontbreekt, ontvangt ieder van de leden een deel naar
rato van de hoogte van de door dat lid gedane bijdragen gedurende de drie
voorafgaande jaren. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere
bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
19.4 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de ontbonden vereniging gedurende de bij de wet
voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars
aangewezen persoon.
19.5 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek van toepassing.
Artikel 20. Huishoudelijk reglement.
20.1 De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
20.2 Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die
geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
Artikel 21. Siotbepailng.
21.1 Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op één en dertig december
tweeduizend tien.
21.2. Dit artikel (met opschrift) verliest haar werking en vervalt na het einde van het
eerste boekjaar.
—

—

—

—

—

—

—

—

Ten slotte hebben de comparanten verklaard:
-

-

-

de medewerking van ieder van de Oprichters aan de oprichting van de
vereniging is onherroepelijk en onvoorwaardelijk, en niet gebonden aan enige
voorwaarde (anders dan de Voorwaarde);
als lid van de vereniging treden toe alle Oprichters;
de leden benoemen bij deze tot eerste bestuursleden van de vereniging:
a. de heer Johannes de Boer, geboren te Oostdongeradeel op zeventien
januari negentienhonderd vijf en vijftig;
b. mevrouw drs. Nicole Dorothea Engelina Maarsen MRE, de comparante
sub 4;
c. de heer Anne de Jong, de corn parant sub 5;
d. de heer Alphons Everard Marie Meijer, geboren te ‘s Gravenhage op
acht en twintig februari negentienhonderd één en zestig.

—
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Volmacht.

Van gemelde volmachten aan de corn paranten sub 2, 3, 5, 6 en 7 is mij, notaris,
gebleken uit zes (6) onderhandse akten van volmacht, welke aan deze akte zijn
gehecht (Biilapen), alsmede ten aanzien van de comparant sub 6 uit een notariële
volmacht op vijf en twintig november tweeduizend acht verleden voor mevrouw mr.

—

—
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Johanna Wilhelmina Wessels, notaris te Amsterdam, welke in kopie aan deze akte is
gehecht.

-

Slot

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum aan het begin van deze akte
vermeld.
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de cornparanten opgegeven en toegelicht.
De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en
met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparanten en
daarna door mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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—
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