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VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST

VAN DE STATUTEN VAN

Data & Insights Netwerk Netherlands

gevestigd te

Amsterdam

De ondergetekende:

Mr P. C.L. Kooijman,

notaris te Rotterdam,

verklaart bij deze dat de stahiten van genoemde vennootschap

nadat deze laatstelijk zijn gewijzigd bij

akte, verleden voor ondergetekende,

op 30 januari 2023;

luiden overeenkomstig de aangehechte tekst.

^. %̂

*

\ - ^

^r,^
^

Getekend te Rotter am op 31 januari 2023



KQQUMAN
AUTAR'
NOTARISSEN | ADVISEURS MEDIATORS | JURISTEN Doss : 109027AD/db

Coll : *
Cpt : 31/1/2023
Pag : l

STATUTEN.

Artikel l.

Begriüsbeoalineen.

In deze statuten wordt verstaan onder: -

Bestuur: het Beshiur van de Vereniging;-

Directeur:

de Directeur van het bureau van de Vereniging als bedoeld in artikel 13 van

deze Statuten;--------------------------------------------------------------------------

Ledenraad\---------------------------------------------------------------

het orgaan bedoeld in de artikelen 2:39 en 40 van het Burgerlijk Wetboek --

en in artikel 17 van deze Statuten, dat wordt gevormd door stemgerechtigde

leden van de Vereniging; -

Schriftelijk:-

bij brief, fax ofe-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar-

communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan--

worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende -

zekerheid kan worden vastgesteld;

Statuten:

de statuten van de Vereniging; -

Vereniging: .

de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.

Artikel 2.

Naam.'

l. De Vereniging draagt de naam: Data & Insights Network Netherlands. - - -

2. Als verkorte naam gebmikt de Vereniging: D&EST. .

ArtikeI3.- ---------

Zetel.-
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De Vereniging heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

Artikel 4.

Doel.

l. De Vereniging heeft ten doel: de bevordering van de kwaliteit van data

analytics en datascience, marketing research en beleidsonderzoek en het ----

daarmee samenhangende informatiemanagement, het stimuleren en -

gebruiken hiervan, het bewaken van de belangen van de respondenten en----

andere direct of indirect beti-okkenen, de gebruikers en de aanbieders van---

data analytics en datascience, marketing research en beleidsonderzoek, het--

bevorderen van onderzoek dat bijdraagt aan het bereiken van deze

doelstellingen, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met

het vorenstaande in de mimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk -

kunnen zijn. --------------------------------------------------"------------------------

2. De Vereniging streeft haar doel na door:-

belangenbehartiging met beteekking tot data analytics en datascience, ---

marketing research en beleidsonderzoek;

het behartigen van de belangen van de ondernemingen en instanties die

werkzaam zijn op het gebied van dan wel ten behoeve van data

analytics en datascience, marketing research en beleidsonderzoek;

het uitdragen van de kwaliteitscriteria die ten aanzien van data

analytics en datascience, marketing research en beleidsonderzoek door-

leden worden gehanteerd;-.

het (doen) verzorgen van opleidingen en examens;

het verrichten van vakpublicaties;

het (doen) organiseren van bijeenkomsten, seminars en congressen;

het bewaken en ontwikkelen van normen en codes;

het toetsen van de normen en codes;-
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specifieke belangenbehartiging voor (groepen) leden;

het functioneren als aanspreekpunt voor derden inzake data analytics --

en datascience, marketing research en beleidsonderzoek;

het verzorgen van externe public-relations en publiciteit waaronder ----

begrepen de communicatie richting respondenten en andere direct of---

indirect betrokkenen; .

het stimuleren van contacten tussen de leden; en

het verrichten van overige activiteiten die bevorderlijk zijn voor de -

verwezenlijking van de doelstellingen van de Vereniging.

3. De Vereniging heeft niet ten doel het maken van winst.

Artikel 5. ----------"------------------------"----------------------------------------------

Leden.

l. De Vereniging kent vier soorten leden namelijk bedrijfsleden, persoonlijke-

leden, bijzondere leden en toeleveranciers.-

2. Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen (inclusief e- - -

mailadressen en telefoonnummers) van bedrij fsleden, persoonlijke leden, .--

bijzondere leden en toeleveranciers zijn opgenomen, waamit tevens blijkt "

tot welke categorie lidmaatschap als bedoeld in het vorige lid men behoort. -

Het bestuur draagt ervoor zorg dat het ledenregister zodanig wordt-

bijgehouden, dat daaruit te allen tijde de samenstelling en aantal leden per -

soort kan worden gekend. Ieder lid is verplicht zijn adres, alsmede-----------

wijzigingen daarin onverwijld schriftelijk aan het Bestuur op te geven. Met -

het oog op een snelle en eenvoudige bereikbaarheid van de leden, is het-----

wenselijk dat door het lid eveneens opgave wordt gedaan van andere

communicatiemiddelen, zoals e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer. ---

Ten aanzien van oud-leden (de "Greyhounds") zal een separate registratie---

worden bijgehouden.
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3. Als bedrijfslid van de Vereniging kunnen uitsluitend toetreden en -

bedrijfslid kunnen derhalve uitsluitend zijn:-

a. bedrijven en instellingen, ongeacht hun rechtsvorm die zich-

bezighouden met de advisering over, respectievelijk uitvoering van--"-

data analytics en datascience, marketing research en beleidsonderzoek;

b. bedrijven en instellingen, ongeacht hun rechtsvorm, die gebmik maken

van data analytics en datascience, marketing research en------------------

beleidsonderzoek, als onderdeel van hun beleidsmatige -

informatiemanagement; en

c. bedrijven en instellingen, ongeacht hun rechtsvorm, die toeleveranciers

van de sub a. en/ofb. bedoelde en instellingen zijn.

4. Als persoonlijk lid van de Vereniging kunnen uitsluitend toetreden en ------

persoonlijk lid kunnen derhalve uitsluitend zijn natuurlijke personen die ----

werkzaam zijn op het gebied van dan wel werkzaam zijn ten behoeve van---

data analytics en datascience, marketing research en beleidsonderzoek-

binnen een bedrijfslid danwel op een andere wijze aantoonbare affiniteit----

hebben met data analytics en datascience, marketing research en-

beleidsonderzoek. .

5. Als bijzonder lid van de Vereniging kunnen uitsluitend toetreden en

bijzonder lid kunnen derhalve uitsluitend zijn natuurlijke personen die niet,

nog niet of niet meer voldoen aan de lid 4 gestelde criteria voor het

persoonlijk lidmaatschap, die door het Bestuur tot het bijzondere

lidmaatschap zijn toegelaten. --------------------------------------------------------

6. Ieder bedrijfslid is verplicht er zorg voor te dragen dat altijd tenminste één -

(l) persoon, die binnen het desbetreffende bedrijf of de desbetreffende

instelling werkzaam is op het gebied van dan wel werkzaam is ten behoeve

van data analytics en datascience, marketing research en beleidsonderzoek, -
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tot het persoonlijk lidmaatschap is toegelaten. Deze persoon dient door het -

desbetreffende bedrijfslid schriftelijk gemachtigd te zijn dit bedrijfslid

binnen de Vereniging te vertegenwoordigen en van deze machtiging dient .-

het bestuur onverwijld schriftelijk of via elekü-onische weg in kennis te

worden gesteld. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt------

voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. -------------------------

Indien een bedrijfslid er voor heeft zorggedragen dat meer dan één (l)

persoon, die binnen de het desbetreffende bedrijf of de desbetreffende

instelling werkzaam is op het gebied van dan wel ten behoeve van data

analytics en datascience, marketing research en beleidsonderzoek, tot het----

persoonlijk lidmaatschap is toegelaten, is dit bedrij fslid verplicht, op

verzoek van het Bestuur, één van deze personen schrijftelijk te machtigen ---

dit bedrij fslid binnen de Vereniging te vertegenwoordigen en om het-

Beshiur van deze machtiging of van een wijziging van deze machtiging het-

Bestuur onverwijld schriftelijk of via elektronische weg in kennis te stellen.

Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de ---

volmacht elektronisch is vastgelegd.-

7. De leden zijn gehouden zich te onderwerpen aan het door het Bestuur, met- -

goedkeuring van de Ledenraad, te bepalen gedragscodes, beroepscodes en--

andere vereisten, waaronder die van toelating, welke op enig moment door

het Bestuur, met goedkeuring van de Ledenraad, in een reglement zijn of---

worden vastgelegd. ..

De Vereniging is bevoegd de naleving van deze gedragscodes, -

beroepscodes en andere vereisten, waaronder die van toelating, door de

leden te (doen) toetsen. De leden zijn gehouden daar aan hun medewerking-
te verlenen.

8. Daarnaast zijn de leden onderworpen aan de normale wettelijke vereisten --
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voor zover die beü-ekking hebben op het verrichten van activiteiten of

diensten op het gebied van dan wel werkzaam zijn ten behoeve van data-----

analytics en datascience , marketing research en beleidsonderzoek.

Artikel 6.

Rechten en ve lichtin en van de leden en be sti ers ----------------------------

l. Elklid van de Vereniging heeft onder meer het recht:---------------------------

a. deel te nemen aan verenigingsactiviteiten; -

b. gebruik te maken van de diensten, het advies en de bijstand van (alle - - -

organen van) de Vereniging, eventueel tegen vergoeding van de

kosten, op nader door of namens het Bestuur vast te stellen

voorwaarden;

c. de vergaderingen van de Ledenraad bij te wonen, met inachtneming- - - -

van het daaromtrent bij of krachtens deze Stahiten bepaalde. ..

2. Elk lid van de Vereniging heeft in elk geval de plicht: .

a. tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage;-

b. zich te houden aan de bepalingen van de Statuten en de reglementen- - - -

van de Vereniging en aan de rechtsgeldige besluiten van de organen ---

van de Vereniging en alle opgaven te doen, welke voor naleving van----

die bepalingen en besluiten vereist worden; -

c. de belangen van de Vereniging naar vermogen voor te staan;

d. de verplichtingen, die de Vereniging uit naam van zijn leden aangaat - - -

of die uit het lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden en na te leven.-

3. Voor het overige kunnen door de Vereniging slechts verplichtingen aan de

leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de Ledenraad.---

4. Begunstigers hebben, tenzij in de statuten, reglementen of door het Bestuur-

anders wordt bepaald, het recht deel te nemen aan de activiteiten van de-----

Vereniging.-
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5. Begunstigers betalen tenminste een door de Ledenraad vast te stellen

jaarlijkse donatie.

6. Door het Bestuur kunnen nadere regels worden vastgesteld omtrent de

wijze waarop conti-ibuties en donaties dienen te worden voldaan. ------------

Artikel?.

Toelatin .

l. Het Bestuur beslist omtrent de toelating van bedrij fsleden, persoonlijke

leden, bijzondere leden en toeleveranciers.

2. Het Bestuur beslist over de toetreding binnen twee maanden na de .

aanvraag. De toelatingsprocedure wordt nader in een door het Bestuur, met-

goedkeuring van de Ledenraad, vast te stellen reglement uitgewerkt, in

welk reglement nadere vereiste aan de toelating tot het lidmaatschap van de

Vereniging kunnen worden gesteld. ------------------------------------------------

3. Bij niet-toelating tot lid kan de Ledenraad alsnog tot toelating besluiten.

Artikels.

Einde van het lidmaatscha .

l. Het lidmaatschap van de Vereniging eindigt:-

a. voor wat betreft een bedrij fslid indien de rechtspersoon waarin het

bedrijf wordt uitgeoefend ophoudt te bestaan, danwel indien de

personenassociatie waarin het bedrijf wordt uitgeoefend, ophoudt te ---

bestaan;

b. door het overlijden van het lid; .

c. door opzegging door het lid;-

d. 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 het lid de (financiële) verplichtmgen jegens de Vereniging ----
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niet nakomt, derhalve onder meer na het ondanks herhaald verzoek niet

betalen van de contributie en eveneens wanneer redelijkerwijs van de---

vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten-

voortduren;

e. door ontzetting.

Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de -

Statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, ofde-----

Vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging door de Vereniging geschiedt door het Bestuur. --------------------

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging kan- - - - -

slechts geschieden tegen het einde van een kalenderjaar en met ---------------

inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie (3) maanden -

voor bedrijfsleden en toeleveranciers, en een opzeggingstermijn van ten-----

minste één (l) maand voor persoonlijke leden en bijzondere leden. ..

Echter kan het lidmaatschap in ieder geval worden beëindigd tegen het eind

van het boekjaar, volgend op het boekjaar waarin wordt opgezegd.-----------

Voorts kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de

Vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het -

lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het voorgaande lid, doet het ----

lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de ----

datum waartegen was opgezegd.

5. Een lid kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen - - -

één maand nadat het lid 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 Burgerlijk Wetboek. -

6. Een lid kan zijn lidmaatschap niet met onmiddellijke ingang opzeggen, en -
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aldus een desbetreffend besluit te zijnen aanzien buiten toepassing stellen, -

nadat hem een besluit tot verzwaring van zijn geldelijke verplichtingen of--

van andere verplichtingen die hem blijkens of krachtens deze statiten-

kunnen worden opgelegd of waarbij de hem bij of krachtens de statuten ----

toegekende rechten zijn verzwaard, is medegedeeld of bekend geworden. . --

7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur.

8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging op

grond dat een lid de verplichtingen van het lid 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

Ledenraad.

Het betrokken lid wordt daartoe ten spoedigste Schriftelijk van het besluit .-

met opgave van redenen in kennis gesteld.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, . --

met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de -

Ledenraad waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te-

verantwoorden.

9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft

desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.-

10. Indien tegen een lid een klacht aanhangig is of aanhangig wordt gemaakt----

bij een commissie als bedoeld in artikel 25, alsmede indien een geschil------

tegen of door een lid is/wordt ingesteld bij de geschillencommissie als

bedoeld in artikel 25, laat de eventuele beëindiging van het lidmaatschap . ---

van het desbetreffende lid onverlet dat het gestelde in artikel 25 lid 4 voor .-

dit lid na de beëindiging van het lidmaatschap van kracht blijft, indien en----
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voor zover de bewuste klacht/het bewuste geschil haar/zijn oorzaak vindt in

gedragingen en/of feiten en/of gebeurtenissen en/of omstandigheden die ---

zich hebben voorgedaan voorafgaand aan de beëindiging van het

lidmaatschap.

Be unsti ers.

Artikel 9.-

l. Begunstigers zijn natuurlijke en/of rechtspersonen, die de doeleinden van- - -

de Verenging wensen te bevorderen en die door het Bestuur als zodanig-----

zijn aangenomen, nadat zij zich verplicht hebben de Vereniging financieel -

te steunen.

2. Het Bestuur beslist over toelating van een begunstiger.

3. De namen van de begunstigers worden gepubliceerd in de ledenlij st. --- ------

Beëmdi m van de status van be unsti er.

Artikel 10.-

Ten aanzien van deze beëindiging is artikel 9 van overeenkomstige toepassing, --

met dien verstande dat een begunstiger niet aan een bepaalde opzegtermijn is ---

gebonden.

Artikel 11.

Jaarli'kse bi'dra en. Verbintenissen.

l. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door-

de Ledenraad zal worden vastgesteld.

De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een

verschillende bijdrage betalen.-

2. Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke

ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. .-

3. Het Bestuur is, na daartoe verkregen toestemming van de Ledenraad,-

bevoegd rechten en verplichtingen aan het lidmaatschap te verbinden.
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Artikel 12A.

Bestuur. ------------------------------------------------------------------------------------

l. Het Bestuur bestaat uit een door de Ledenraad te bepalen oneven aantal van

maximaal dertien (13) nah.iurlijke personen die door de Ledenraad worden--

benoemd. -------------------------------------------------------------------------

De benoeming van bestuurders geschiedt uit de persoonlijke leden van de---

Vereniging, behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

Het Bestuur dient een afspiegeling te zijn van het ledenbestand. ..

2. De Ledenraad kan besluiten dat één bestuurder buiten de leden wordt -

benoemd. -------------------------------------------------------------------------------

3. De benoeming van bestuurders geschiedt uit één of meer bindende

voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel. ..

Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het Bestuur---

als drie (3) of meer leden.

De voordracht van het Bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering"

meegedeeld.

Een voordracht door drie (3) of meer leden moet vóór de aanvang van de-

vergadering Schriftelijk bij het Bestuur worden ingediend. -

4 Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een -

met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit--

van de Ledenraad, genomen in een vergadering waarin ten minste twee

derden van de leden vertegenwoordigd is.

Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft

een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd,

tenzij het bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen. -------------

5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Ledenraad overeenkomstig het

voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te----
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ontnemen, dan is de Ledenraad vrij in de keus.

6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit-

die voordrachten.

Artikel 12B

Da eli'ks beshiur

Het Bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan die -

tezamen met de voorzitter het dagelijkse bestuur vormen. Een bestuurder kan ---

meer dan één functie bekleden.

Artikel 13.

Einde lidmaatscha Bestuur. Periodiek aftreden. Schorsin .

l. Elke beshiurder, ook wanneer de bestuurder voor een bepaalde tijd is--------

benoemd, kan te allen tijde door de Ledenraad worden ontslagen of -

geschorst.

De schorsing eindigt wanneer de Ledenraad niet binnen drie maanden ------

daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de-----

gelegenheid gesteld zich in de Ledenraad te verantwoorden en kan zich -

daarbij door een raadsman doen bijstaan.'

2. Elke bestuurder treedt uiterlijk drie jaar na diens benoeming af, volgens een

door het Bestuur op te maken rooster van aftreding.

De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt

benoemd, neemt op het rooster de plaats van de voorganger van de nieuw --

benoemde bestuurder in.

3. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt voorts: . .

a. door overlijden;

b. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging ten aanzien

van een bestuurder die uit de leden benoemd is;-

c. door bedanken. -----------------------"---------------- -----------------------
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Artikel 14.

Functies in het Bestuur. Besluitvonnin van het Bestuur.

l. Het Bestuur vergadert zo dikwijls als een of meer van de bestuurders dit----

nodig acht.

De oproqïing geschiedt - onder vennelding van de te behandelen

punten - door de bestuurder van wie het initiatief tot de vergadering uitgaat,

met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen. .---

In de vergaderingen heeft elke bestuurder recht op het uitbrengen van één --

stem.

De beshiurders kunnen zich door een andere bestuurder bij Schriftelijke ----

volmacht doen vertegenwoordigen.

Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van ----------

telefonische- ofvideoconferenties, of door middel van enig ander

communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen--

gelijktijdig kan worden gehoord en mits dergelijke vergaderingen worden---

voorgezeten vanuit Nederland. -----------------------------------------------------

Van het verhandelde in de vergaderingen van het Bestuur worden nohilen --

gehouden door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon. De

notulen worden goedgekeurd danwel vastgesteld in de eerstvolgende--------

vergadering.

2. Het Bestuur besluit met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte - -

stemmen van alle in de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde -

bestuurders, wie aan de besluitvorming mogen deelnemen.

Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit

Schriftelijk geschiedt, alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn, .-

geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en het -

besluit wordt genomen met volstrekte meerderheid van de stemmen geldig .-
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uitgebracht door beshiurders, die aan de besluitvorming mogen deelnemen.

Bij staken van stemmen beslist de Ledenraad. -----------------------------------

3. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming - - - -

indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk---

belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vereniging en de -----

met haar verbonden onderneming of organisatie. -

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het ----

besluit desalniettemin genomen door het Beshiur.

4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelingen aangaande de

vergaderingen van en de besluitvorming door het Bestuur worden gegeven.

Artikel 15.

Taak van het Bestuur. Verte enwoordi 'n . Ver oedin en.

l. Behoudens de beperkingen volgens de Stafaiten is het Bestuur belast met - - - -

het besturen van de Vereniging.

Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang-

van de Vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie. --

2. Indien het aantal bestuurders beneden dertien (13) is gedaald, blijft het------

Bestiur bevoegd.-

Het Bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Ledenraad bijeen te

roepen waarin de voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde komt. -

In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de --

overblijvende beshjurder(s) met het gehele bestuur belast.

De Ledenraad draagt er voor zorg dat een persoon wordt aangewezen die in

geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige-

beshiurderde Vereniging tijdelijk bestiurt. --------------------------------------

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid

dat:
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a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen

onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of

b. de besftiurder is geschorst.

3 Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde ------------

onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het ---

Bestuur worden benoemd.

4. Het Bestuur is, behoudens het in het volgende lid bepaalde, mede bevoegd--

tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of -

bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten,

waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar --------

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor

een schuld van een derde verbindt.

Terzake besluit het Bestuur met een meerderheid van ten minste twee derde

van het aantal uitgebrachte stemmen.

5. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Ledenraad voor het aangaan- - - - -

van overeenkomsten, waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk -----

mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot-

zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

6. Het niet voldaan zijn aan enig vereiste gesteld in de twee voorgaande leden-

van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of

de afzonderlijke bestuursleden niet aan.

7. Goedkeuring van de Ledenraad is vereist voor besluiten van het Bestuur ---

strekkende tot het:

a. vaststellen van begrotingen en j aarrekeningen; .

b. vaststellen van (strategische) beleidsplannen;

c. aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking door de --------

Vereniging met derde partijen indien deze samenwerking of-
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verbreking van ingrijpende betekenis is; -

d. aangaan, beëindigen of wijzigen van huurovereenkomsten; ---------------

e. aangaan van geldleningen of kredietovereenkomsten;

f. aangaan van een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van een -----

geschil;

g. verrichten van rechtshandelingen, voor zover niet reeds onder één van--

de vorige letters vallende, waarvan het belang of de waarde voor de ----

vereniging een bedrag van vijftig duizend euro (  50.000,00) of een ---

door de Ledenraad vastgesteld en aan het Bestuur medegedeeld hoger -

bedrag te boven gaat en die niet zijn voorzien in een door het Bestuur -

vastgestelde en door de Ledenraad goedgekeurde begroting.

De Ledenraad is bevoegd ook andere besluiten van het Bestuur aan haar----

goedkeuring te onderwerpen.

8. De Vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het --------

Bestuiir alsmede door de voorzitter of door twee gezamenlijk handelende ---

andere bestuursleden. . .

9. Het Bestuur is bevoegd tot het aanstellen van één of meer

procuratiehouders (gevolmachtigden).

10. Aan de beshiurders kan geen beloning worden toegekend.

Kosten worden aan de bestaurders op vertoon van de bewijsstukken

vergoed.

Artikel 16.

Bureau en Directeur. """"""""""""""-"-"""""-----"-----"------"------

l. Voor de uitvoering van haar werkzaamheden kent de Vereniging een-

bureau. Aan het hoofd van het bureau staat een Directeur. -

Aan het bureau kan voorts door het Bestuur zodanig overig personeel-

worden verbonden als het Bestuur nodig oordeelt.
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2. De Directeur is belast met de leiding over en de verantwoordelijkheid van- - -

het bureau, de dagelijkse gang van zaken, het voorbereiden en uitvoeren-----

van besluiten van het Bestuur, het onderhouden van de contacten met

externe organisaties en de pers, alsmede het verrichten van alle ---------------

voorkomende werkzaamheden ter realisering van de doelstellingen van de .-

Vereniging, en dit alles binnen de gestelde beleidskaders.

3. De Directeur handelt binnen de door het Bestuur vastgestelde beleidskaders

en binnen de grenzen van het beschikbare budget en is daarvoor

verantwoording verschuldigd aan het Bestuur.

4. De Directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het Bestuur, dat ..

tevens zijn arbeidsvoorwaarden vaststelt.

5. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Directeur en het-

overige personeel worden vastgelegd door het Bestuur.

6. De Directeur heeft het recht de vergaderingen van het Bestuur en de

Ledenraad bij te wonen. De directeur of een door hem schriftelijk-

aangewezen medewerker heeft het recht alle vergaderingen en

bijeenkomsten bij te wonen van alle geledingen van de Vereniging. ---------

7 De Directeur en het overige personeel van het bureau kunnen wel lid zijn- - - -

van de Vereniging, doch geen bestuursfuncties bekleden binnen de

Vereniging. ..

Artikel 17.

Bestuursversla . Rekenin en verantwoordin .

l. Het boekjaar van de Vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

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
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andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de

rechten en verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend. -------

3. Het Bestuur brengt op een Ledenraad binnen zes maanden na afloop van - - -

het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier---

maanden door de Ledenraad, een schriftelijk bestuursverslag uit over de ----

gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid. -

Het Bestuur legt de opgestelde balans en de staat van baten en lasten met --

een toelichting ter goedkeuring aan de Ledenraad over.

Deze stukken worden ondertekend door de alle bestuurders; ontbreekt de --

ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave--

van redenen melding gemaakt.

Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte van de gezamenlijke -

bestuurders vorderen dat de bestuurders deze verplichtingen nakomen.

4. De Ledenraad benoemt jaarlijks uit de leden een financiële coiiimissie,

verder "kascommissie" te noemen, van ten minste twee personen die geen--

deel mogen uitmaken van het Bestuur.

De kascommissie onderzoekt de in de tweede volzin van lid 3 van dit -

artikel genoemde stukken en brengt aan de Ledenraad verslag van haar -

bevindingen uit.'

Het Bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek--

alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de----

kas van de Vereniging en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en

andere gegevensdragers van de Vereniging voor raadpleging beschikbaar te

stellen.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere

boekhoudkundige kennis, dan kan de kascoinmissie zich door een-

deskundige doen bijstaan.
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6. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de Ledenraad worden - -

herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie. --

7. Het Bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde

boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te ---

bewaren, onverminderd het hierna in lid 8 van dit artikel bepaalde.

Artikel 18.

Ledenraad.

l. De Ledenraad fimgeert als een algemene vergadering als bedoeld in artikel--

39 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Aan de Ledenraad komen in de Vereniging----

alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de Statuten aan het Bestuur--

zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een-

Ledenraad - de jaarvergadering - gehouden.

In dejaar/ergadering komen onder meer aan de orde:

a. het bestuursverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in-

artikel 17 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie; ..

b. de benoeming van de in artikel 17 genoemde kascommissie voor het- - - -

volgende boekjaar;

c. voorziening in eventuele vacatures; -

d. voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping

voor de vergadering.

3. Andere Ledenraden worden bijeengeroepen zo dikwijls het Bestuur dit

wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de Statuten ---

verplicht is.

4. Voorts is het Bestuur op Schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig - - -

aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste één tiende

gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene--
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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 21 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse----

waar de Vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming----

van de in artikel 21 vermelde oproepingstermijn. -------------------------------

De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de

leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. .-------------------

Artikel 19.

Samenstellin enverkiezin Ledenraad.

l. De Ledenraad bestaat uit zestien (16) raadsleden.

2. De Ledenraad wordt in zijn geheel voor drie (3) jaar gekozen. Het-

kiesreglement stelt nadere regels voor de invulling van tussentijdse----------

vacatures.

3. Het raadslidmaatschap eindigt:

a. bij installatie van de nieuwe Ledenraad;-

b. door tussentijds aftreden op eigen verzoek;-----"--------------"-----------

c. door het einde van het lidmaatschap van de vereniging;

d. door overlijden; -

e. wanneer er sprake is van ondercuratelestelling;

f. wanneer een bewindvoerder of mentor wordt ingesteld wegens

geestelijke stoornis;

g. wanneer het raadslid in staat van faillissement wordt verklaard, een- - - - -

regeling in het kader van de schuldsanering natuurlijke personen op-----

hem van toepassing wordt verklaard of hij surcéance van betaling-------

verkrijgt.
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4. Raadsleden zijn herkiesbaar.

5. De voorzitter van het Bestuur leidt de vergadering van de Ledenraad en -- - -

draagt zorg voor een goede afstemming van werkzaamheden tussen

Bestuur en Ledenraad. De voorzitter is geen lid van de Ledenraad en heeft--

in de Ledenraad een adviserende stem. De voorzitter kan zich laten

vervangen door de een bestiurder of de Directeur. Een door het bestuur aan

te wijzen bestuurder of de Directeur leidt de vergadering van de Ledenraad-

als de functie van voorzitter vacant is. Als geen enkel bestuurslid of de

Directeur beschikbaar is, dan kiest de Ledenraad uit zijn midden een

raadslid dat de betreffende vergadering leidt.-

6. De raadsleden vertegenwoordigen de leden van de Vereniging in het geheel

en worden geacht specialisme- overstijgende te acteren zonder last of-

mggespraak.-

7. Het Bestuur stelt de kandidatenlijst vast, verzorgt de informatieverstrekking

over de kandidaten, en stelt elk kiesgerechtigd verenigingslid in staat

schriftelijk en per internet een stem uit te brengen.

8. De verkiezing van de Ledenraad is nader geregeld in het kiesreglement. -----

9. Het Bestuur draagt zorg voor de infonnatievoorziening naar alle leden met .

betrekking tot de door de Ledenraad genomen besluiten.

Artikel 20.

Toe an en stemrecht.

l. Toegang tot de Ledenraad hebben de raadsleden, alle niet geschorste leden

van het Bestuur alsmede de dü-ecteur.

Geschorste raadsleden en geschorste beshiursleden hebben geen toegang, --

tenzij zij naar het oordeel van de Ledenraad gehoord moeten worden.

2. Over toelating van andere dan de in lid l van dit artikel bedoelde personen -

beslist de Ledenraad.
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3. Ieder raadslid dat niet is geschorst, heeft één stem.

De bestuursleden hebben een adviserende stem.

4. Een raadslid kan de stem van het lid door een Schrifltelijk daartoe . -

gemachtigd ander raadslid uitbrengen.

Artikel 21.

Bi'eenroe in van de Ledenraad. ------------------------------------------------------.

l. De Ledenraad wordt bijeengeroepen door het Bestuur. De oproeping

geschiedt schriftelijk via de daartoe aangewezen communicatiewijze en aan

het adres dat door de raadsleden voor dit doel bekend is gemaakt. De--------

termijn voor de oproeping bedraagt drie (3) weken.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

3. Indien het Bestuur bij de oproeping tot een Ledenraad de mogelijkheid -----

daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd him stemrecht door middel----

van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de -

voorwaarden te stellen aan het gebmik van het communicatiemiddel zoals .-

de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproqïing worden-

bekendgemaakt, (ii) het lid kan worden geïdentificeerd, (ui) het lid

rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en

(iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen --

aan de beraadslagingen.

4. Indien het Bestuur de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, .

kunnen stemmen voorafgaand aan de Ledenraad via een elektronisch--------

communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste

dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen e- ---

mailadres. -

Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Ledenraad------

worden uitgebracht.
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Artikel 22.

Besluitvormin van de Ledenraad.

l. Het ter Ledenraad 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.

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 door middel van stembrief es -

geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de

oorspronkelijke stemming.

3 Voor zover de Statuten of de wet niet anders bqïalen, worden alle besluiten

van de Ledenraad genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte

stemmen. -

4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.

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 .
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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.

6. Staken de stemmen in overige gevallen, dan is het voorstel verworpen, -

onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel.

7. Alle stemmingen geschieden mondeling.

Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen door middel van

stembrief es worden uitgebracht.-

Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige

stemgerechtigde verlangen dat de stemmen door middel van stembrief es ---

worden uitgebracht.

Stemming door middel van stembriefjes geschiedt bij ongetekende gesloten

briefes. --------------------------------------------------------------------------------

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde

hoofdelijke stemming verlangt. -------------------------------------------------

8. Een eenstemmig 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 Ledenraad.

Dit geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of tot ontbinding

vandeVereniging.--------------------------------------------------------------------

9. Zolang in een Ledenraad alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, - - - -
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kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, --

omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, 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 fonnaliteit niet in acht genomen.

Artikel 23.

Ledenbi' eenkomst

Minimaal eenmaal per jaar tijdens de jaarvergadering vindt er tevens een-

informatieve bijeenkomst plaats waarin de leden van de Vereniging in staat-

worden gesteld van gedachten te wisselen met het Bestuur en Ledenraad over-

kwesties die van strategisch belang zijn voor de Vereniging. Deze bijeenkomst--

vindt plaats op een tij dstip nader te bepalen door het bestuur. -----------------------

Artikel 24.

Klacht- en tuchü-e elin . Toetsin scommissie.

l. Het Bestuur kan, met goedkeuring van de Ledemaad, Raad van Toezicht - - - -

instellen ter behandeling van klachten van derden jegens leden, alsmede ter

behandeling van klachten van leden jegens elkaar. Werkwijze,

bevoegdheden en wijze van benoeming van de leden van deze ----------------

tuchtcommissies zullen nader in een of meer door het Bestuur, met

goedkeuring van de Ledenraad, vast te stellen reglementen worden-

uitgewerkt.-

2. Het Bestuur kan, met goedkeuring van de Ledenraad, een

geschillencommissie instellen ter behandeling van civiele geschillen tussen-

derden en leden, alsmede ter behandeling van civiele geschillen van leden -.

jegens elkaar. De geschillencommissie zal uitsluitend uitspraak kunnen-

doen over de kwaliteit van uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot

data analytics en datascience, marketing research en beleidsonderzoek. -
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Indien de geschillencommissie van oordeel is dat niet is voldaan aan de

door het lid in acht te nemen kwaliteitscriteria, is de geschillencommissie --

niet bevoegd tevens uitspraak te doen terzake van de rechtsgevolgen -

daarvan, noch bevoegd terzake daarvan veroordelingen uit te spreken.

Werkwijze, bevoegdheden en wijze van benoeming van de leden van deze--

geschillencommissie zullen nader in een of meer door het Bestuur, met

goedkeuring van de Ledenraad, vast te stellen reglementen worden

uitgewerkt. ..

3. Het Bestuur kan, met goedkeuring van de Ledenraad, een

toetsingscommissie instellen, welke conimissie is belast met de toetsing ----

van de naleving door De leden van de door het Bestuur, met goedkeuring---

van de Ledenraad, te bepalen gedragscodes, beroepscodes, en andere ."-----

vereisten, welke op enig moment door het Bestuur, met goedkeuring van de

Ledenraad, in een reglement zijn of worden vastgelegd als bedoeld in

artikel 4 lid 7. Deze toetsingscommissie kan eveneens door het Bestuur -

worden belast met de toetsing van de voldoening door aanvragers van het --

lidmaatschap van de Vereniging aan de door het Bestuur, met goedkeuring

van de Ledenraad, in een reglement vastgestelde nadere toelatingsvereisten-

als bedoeld in artikel 6 lid 2. Werkwijze, bevoegdheden en wijze van--------

benoeming van de leden van deze toetsingscommissie zullen nader in een --

of meer door het Bestuur, met goedkeuring van de Ledenraad, vast te

stellen reglementen worden uitgewerkt.

4 De leden zijn verplicht hun volledige en onvoorwaardelijke medewerking - - -

te verlenen aan de rechtsgang met betrekking tot een tegen hen ingediende--

klacht bij een commissie als bedoeld in lid l en met beti-ekking tot een-

geschil bij de commissie als bedoeld in lid 2. De leden zijn onderworpen----

aan de geschillenrechtspraak door de commissie als bedoeld in lid 2.
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Artikel 25.

Wi'zi in van de Statuten.

l. Onverminderd het bepaalde in artikel 23 leden 8 en 9 kan in de Statuten - - - -

geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een Ledenraad,

waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de

Statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de Ledenraad ter behandeling van een voorstel tot -

wijziging van de Statuten hebben gedaan, moeten ten minste vijf (5) dagen-

vóór 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.

3. Een besluit tot wijziging van de Statuten behoeft ten minste twee derden- - - -

van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee ---

derden van de Ledenraad 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.

4. Een wijziging van de Statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een- -

notariële akte is opgemaakt.

Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd.

Artikel 26.

Ontbindin .

l. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Ledenraad. - -



KQQUMAN
AUTAR
NOTARISSEN l ADVISEURS MEDIATOBS JUBISTEN Doss : 109027AD/db

Coll : *
Cpt : 31/1/2023
Pag : 28

Het bepaalde in de leden l en 3 van artikel 23 is van overeenkomstige

toepassing.

2. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.

Het Bestuur kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen. -----

3. Een evenhieel batig saldo van de ontbonden Vereniging wordt bestemd -

voor een doel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de ----

Vereniging.

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.

5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel l Boek 2

Burgerlijk Wetboek van toepassing.-

Artikel 27.

Huishoudeli'k re lementenoveri ere lementen.

l. Alle reglementen van de Vereniging, waaronder begrepen het huishoudelijk

reglement, worden door het Bestuur, met goedkeuring van de Ledenraad,----

vastgesteld. En reglement mag niet is strijd zijn met deze Statuten of de-----

wet.'

2. In het huishoudelijk reglement en de andere reglementen van de

Vereniging worden die onderwerpen geregeld die in deze Statuten niet of --

niet volledig zijn geregeld.

Artikel 28.

Slotbepaling

In gevallen waarin de statuten of reglementen niet voorzien, beslist de------------

Ledenraad. Indien het belang van een onderwerp een eerdere beslissing naar de -

mening van het Bestiur noodzakelijk maakt, is het Bestuur bevoegd een
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voorlopige beslissing te nemen. De beslissing bindt de Vereniging, doch het---
onderwerp dient voor een eestvolgende Ledenraad te worden geagendeerd. In-
alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het
Bestuur. ----------- ------------------------------------------------........._..




