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AKTE VAN ALGEHELE STATUTENWIJZIGING
De Jonge Balie Rotterdam

Heden, vierentwintig juni tweeduizend negentien,
verscheen voor mij, mr. Martinus Johannes Leenders, kandidaat-notaris, als waarnemer van

-

mr. Francisca Theodora Henriëtte van Loon-Vercauteren, notaris te Rotterdam, hierna te
noemen “notaris”:

a.

Johan Geert Verhaart, wonende te Gegevens verwijderd door KvK, geboren te
op tweeëntwintig april negentienhonderd negentig, ongehuwd en niet
geregistreerd als partner in de zin van de wet en houder van een geldig Nederlands

Gegevens verwijderd door KvK

b.

rijbewijs met nummer Gegevens verwijderd door KvK; en
Max Anthony Xaveer Werkhoven, wonende te

Gegevens verwijderd door KvK

,

Gegevens verwijderd door KvK

op drieentwintig oktober negentienhonderd negentig, ongehuwd
en niet geregistreerd als partner in de zin van de wet en houder van een geldige
,
Nederlandse identiteitskaart met nummer
geboren te

--

--

Gegevens verwijderd door KvK

te dezen handelend als gezamenlijk bevoegde bestuurders van en als zodanig rechtsgeldig
vertegenwoordigend:
De Jonge BaNe Rotterdam, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair
gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te Kruisplein 25 E, 3014 DB, Rotterdam,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer
40341250, hierna te noemen de “Vereniginp.
De verschenen personen verklaarden:
HUIDIGE STATUTEN.
De Vereniging werd opgericht en haar statuten werden Iaatstelijk gewijzigd bij akte op vijf
november tweeduizend veertien voor mr. T.J. van Vuren, notaris te Rotterdam, verleden.
BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering van de Vereniging heeft op vierentwintig juni tweeduizend
negentien besloten de statuten van de Vereniging algeheel te wijzigen.
Van deze besluitvorming blijkt uit een exemplaar van een uittreksel uit de notulen van de
algemene ledenvergadering dat in kopie aan deze akte zal worden qehecht, hierna te noemen
de “Notulen”.
WIJZIGING VAN DE STATUTEN
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De verschenen personen verklaarden vervolgens ter uitvoering van de Notulen de statuten van
de Vereniging algeheel te wijziqen zodanig dat de geheel nieuw vastgestelde statuten van de
--

Vereniging thans komen te luiden:
“STATUTEN

.

NAAM

.

Artikel 1

.

De vereniging draagt de naam: Jonge Balie Rotterdam.
ZETEL

.

Artikel 2

.

Zij heeft haar zetel te Rotterdam.
DOEL

.

Artikel 3

.

1.

De vereniging heett ten doel:
het bijdragen in de ontwikkeling van en de opleiding tot een juiste uitoetening
a.
door haar eden van het beroep van advocaat;
b.

het behartigen van de belangen van jonge advocaten en al hetgeen daaraan
bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin genomen;

het bijdragen aan een goede rechtsbedeling;
het bijdragen aan de ontspanning van haar eden.
d.
Onder “advocaat” wordt in de statuten en reglementen eenieder begrepen die is
ingeschreven als advocaat.
c.

2.

Artikel 4
.
De veceniging tracht haar doel te bereiken door:
a.
het organisecen van cursussen, studiereizen, congres(mid)dagen en het houden van
vergaderingen en andere bijeenkomsten; en
het aanwenden van andere wettelijke en geoorloofde middelen die de verwezenlijking
b.
van haar doel kunnen bevorderen, een en ander zo veel mogelijk in overleg met de
Raad van Toezicht dec Orde van Advocaten in het arrondissement Rotterdam en met

--

inachtneming van de Stageverordening.
LEDEN, BUITENGEWONE LEDEN EN ERELE DEN

.

Artikel 5

.

De vereniging kent:
a.
b.

gewone leden, verder ook aan te duiden als leden;
buitengewone leden;

c.

ereleden.

LEDEN.
Artikel 6.
Leden kunnen slechts zijn advocaten ingeschreven in het arrondissement Rottecdam,
1.
die minder dan zeven (7) jacen op een tableau van advocaten ingeschceven zijn
geweest, onverminderd het bepaalde in actikel 11.
2.

Het bestuur houdt een register van alle eden, buitengewone eden en eceleden dec
vereniging bij, waacin de namen en adressen van alle eden, buitengewone eden en
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ereleden zijn opgenomen. Uit dit register dient voor wat betreft de eden der
vereniging van de datum en de beediging als advocaat te blijken.
BUITENGEWONE LEDEN

.

Artikel 7

.

1.

Buitengewoon lid kan zijn:
a.

iedere advocaat ingeschreven in het arrondissement Rotterdam die geen gewoon
lid kan zijn van de vereniging;

b.

voormalige advocaten van het arrondissement Rotterdam;
eden van de staande of zittende magistratuur, rechterlijke ambtenaren in
opleiding, alsmede (kandidaat) notarissen in het arrondissement Rotterdam, die
geen gewoon lid van de vereniging kunnen zijn; en
leden, die door de algemene vergadering bij gewone meerderheid dec geldig

c.

d.
2.

uitgebrachte stemmen als buitengewoon lid wordt toegelaten.
Buitengewone eden hebben geen stemrecht, zij worden op de hoogte gehouden van
de activiteiten der vereniging en kunnen op uitnodiging door het bestuur daaraan

-

deelnemen.
3.

Buitengewone leden hebben geen andere rechten en vecplichtingen dan die, welke
hun bij en krachtens de statuten zijn opgelegd.

ERELEDEN.
Artikel 8.
1.

Tot erelid kunnen worden benoemd zij, die zich bijzonder verdienstelijk voor de
veceniging hebben gemaakt.

2.

Een erelid wordt op voordracht van het bestuur als zodanig benoemd door een besluit
van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste
twee/derde (2/3e) der geldig uitgebrachte stemmen.

3.

Ereleden hebben geen stemcecht, zij worden op de hoogte gehouden van de
activiteiten dec vereniging en kunnen op uitnodiging door het bestuur daaraan
deelnemen.

4.

Ereleden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die, welke hun bij en
krachtens de statuten zijn opgelegd.

AANMELDING EN TOELATING

.

Artikel 9

.

Het Iidmaatschap of het buitengewoon lidmaatschap kan men verkrijgen door aanmelding bij

-

het bestuur.
Artikel 10.
1.

In geval van aanmelding beslist het bestuur omtcent de toelating als lid of als
buitengewoon lid met inachtneming van de artikelen 6 en 7.

2.

Bij niet toelating als lid of als buitengewoon lid kan de algemene vergadering alsnog
tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAR
Artikel 11.
1.

Het Iidmaatschap eindigt:
door de dood van het lid;
a.

HVG

--

4

b.

door opzegqing van het lid;

c.

door opzegginq namens 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, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d.

2.
3.

door ontzetting; 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.
e.
zodra men ophoudt te voldoen aan de in artikel 6 lid 1 gestelde vereisten.
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts
schriftelijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, als bedoeld in artikel
22 lid 1. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien het lid zijn
-

4.

verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of 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 volgend op de datum waartegen was
opgezegd.

5.

Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de

--

verplichtingen van de eden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te
sluiten.
6.

Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door een besluit van de algemene
vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3e) der
geldig uitgebrachte stemmen.

7.

Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat
redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan worden het lidmaatschap te laten

-

voortduren, 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 beroepstermijn en hangende het beroep is het lid

--

geschorst.
EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ERELEDEN EN BUITENGEWONE
LEDEN

.

Artikel 12

.

Zowel het erelidmaatschap als het buitengewoon lidmaatschap eindigt door schriftelijke
opzegging door het bestuur en/of door het erelid of het buitengewoon lid.
In geval van buitengewoon lidmaatschap blijft dejaarlijkse bijdrage over het lopende
verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd.
FINANCIELE MIDDELEN

.

Artikel 13.
De inkomsten der vereniging bestaan uit:
contributies van eden en buitengewone eden;
a.
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c.

gevraagde bijdrages van leden en buitengewone leden aan activiteiten;
subsidies van de Raad van Toezicht der Orde van Advocaten in het arrondissement
Rotterdam; en

d.

andere inkomsten.

b.

Artikel 14

.

1.

De contributies worden jaarlijks door een besluit van de algemene vergadering
vastgesteld voor het komende verenigingsjaar en zijn door de leden en buitengewone

2.

De contributie kan voor buitengewone eden niet op een hoger bedrag worden
vastgesteld dan voor leden.

3.

De ledenvergadering is bevoegd de leden verder geldelijke verplichtingen op te
leggen. Een daartoe strekkend besluit kan slechts met tenminste twee/derde (2/3e)

leden verschuldigd.

--

der geldig uitgebrachte stemmen worden genomen.
BESTUUR

.

Artikel 15

.

1.
2.

Het bestuur bestaat, behoudens het bepaalde in artikel 19 lid 1, uit tenminste vijf (5)
eden waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Bestuursleden worden gekozen voor de duur van één (1) jaar. Zij worden gekozen in

-

de eerste algemene vergadering van het lopende verenigingsjaar, welke vergadering
uiterlijk in de maand september van het verenigingsjaar gehouden zal worden. Een
3.

bestuurslid kan slechts éénmaal worden herkozen.
In geval van ontstentenis en belet van de voorzitter kiest het bestuur uit haar midden
een tijdelijke voorzitter. Als zij het hierover niet eens worden, wordt de secretaris de

--

--

tijdelijke voorzitter.
4.

a.
b.
c.
d.

tot bestuursleden kunnen uitsluitend leden worden benoemd;
kandidaten voor bet bestuurslidmaatschap moeten worden voorgedragen hetzij
door het bestuur, hetzij door ten minste vijt (5) eden;
de voorzitter wordt als zodanig voorgedragen en gekozen; en
bet nieuwe bestuur aanvaardt zijn functie direct na zijn verkiezing.

BESTUURSFUNCTIES, BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 16
1.

De door het bestuur opgemaakte voordracht voor de samenstelling van het bestuur
wordt tezamen met de oproeping voor de vergadering, als bedoeld in artikel 15 lid 2,
aan de leden toegezonden.

2.

De door tenminste vijt (5) eden gedane voordrachten dienen tenminste twee (2)
weken voor de dag der in het voorgaande lid genoemde vergadering bij het bestuur te
worden ingediend. Het bestuur maakt uiterlijke een (1) week voor meergenoemde
vergadering deze voordrachten bekend aan de eden.

Artikel 17.
1.

-

Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het
bestuur kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid
kan meer dan één (1) functie bekleden.
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2.

Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de eerste secretaris
notulen opgemaakt, die door de voorzitter of de secretaris op elektronische wijze
beschikbaar worden qesteld. In afwijkinq van het geen de wet dienaanqaande bepaalt,
is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een
besluit niet beslissend.

3.

Bij huishoudelijk reqiement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van
en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

-

-

SCHORSING

.
.

Artikel 18
1.

Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde
door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet
binnen drie (3) maanden gevolqd wordt door een besluit tot ontslag, eindiqt door

-

verloop van die termijn.
2.

Het bestuur treedt at bij verkiezing van het nieuwe bestuur.
Artikel 19
1.

.

Ontstaat in de loop van het vereniginqsjaar een vacature in het bestuur, dan wordt in
de eerstvolqende algemene vergadering op overeenkomstige wijze als in de artikelen

-

-

26 en 27 bepaald, een nieuw bestuurstid gekozen, tenzij de algemene vergadering van
mening is, dat in de vacature niet behoeft te worden voorzien. Het bestuur is verplicht
zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in
-

2.

de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
Het ter vervulling van de tussentijds ontstane vacature gekozen bestuurslid aanvaardt
terstond na verkiezing zijn tunctie.

Artikel 20

.

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a.
b.

door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
door bedanken.

BESTUURSTAAK I VERTEGENWOORDIGING
Artikel 21
1.

2.

.
.

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen
van de vereniqing. Het bestuur qeeft uitvoerinq aan de statuten, req lementen en door
de algemene vergaderinq genomen besluiten.
Indien het aantal bestuursleden beneden vijf (5) is gedaald, blijtt het bestuur
bevoegd.

3.

Het bestuur is bevoeqd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4.

Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, 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
zekerheidsstellinq voor een schuld van een derde verbindt, voor zover dit valt buiten
daqelijks of normaal gebruik. Op het ontbreken van deze qoedkeuring kan door en
teqen derden beroep worden qedaan.
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5.

Een bestuurslid is bevoegd tezamen met één (1) of meer andere bestuursleden de
vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen, met uitzondering van het in lid 6
van dit artikel bepaalde.
JAARVERSLAG/REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 22
.
1.
Het verenigingsjaar loopt van een juli tot en met dertig juni daaropvolgend.
2.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden, dat daatuit te alien tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.

3.

Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes (6) maanden na afloop
van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
vergadering, het jaarverslag ult en doet, onder overiegging van een balans en een
staat van baten en iasten, rekening en verantwoording over het in het afgelopen
boekjaar gevoerd bestuur, Na verloop van de termijn kan ieder lid bij niet-nakoming
deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4.

5.

De aigemene vergadering benoemt jaarlijks, uiteriijk in de maand september van het
lopende verenigingsjaar uit de leden een commissie van tenminste twee (2)
personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. Deze commissie

-

onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur, en brengt aan de
algemene vergadering versiag uit van haar bevindingen.
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een
deskundige doen bijstaan.
Het bestuur is verpiicht aan de commissie aile door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de
boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6.

De last van de commissie kan te allen tijde door de aigemene vergadering worden
herroepen, doch siechts door benoeming van een andere commissie.

7.

Het bestuur is verpiicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaren lang te
bewaren.

ALGEMENE VERGADERING

.

Artikel 23

.

1.

Aan de algemene vergadering, welke wordt gevormd door de gewone leden, komen in
de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het
bestuur zijn opgedragen.

2.

Tenminste twee (2) maai in een verenigingsjaar wordt door het bestuur de aigemene
vergadering bijeengeroepen.
De algemene vergadering wordt voorts door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls
het bestuur dit wenselijk oordeeit.

3.
4.

Het bestuur is verpiicht de algemene vergadering bijeen te roepen op schritteiijk
verzoek van tenminste vijf (5) leden en wel op een termijn van niet anger dan vier
(4) weken.
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5.

Blijft het bestuur met het in het vorige lid bepaalde in gebreke, doordat aan het
vetzoek geen gevolg wordt gegeven binnen veertien (14) dagen na ontvangst, dan
hebben de verzoekende leden het recht zelf de algemene vergadering bijeen te roepen
overeenkomstig artikel 28.
TOEGANG EN STEMRECHT.
--

Artikel 24.
1.

2.
3.
4.

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.
Door het bestuur kunnen buitengewone en ereleden worden uitgenodigd de
vergadering bij te wonen. Geen toegang hebben geschorste leden.
Over toegang van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene
vergadering.
leder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft één (1) stem.
Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen,
met dien verstande dat een aanwezig lid slechts eén (1) niet-aanwezig lid kan
vertegenwoordigen.

VOORZITTERSCHAP NOTULEN.
Artikel 25.
-

1.

2.

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging.
Ontbreekt de voorzitter dan treedt éen (1) der andere bestuursleden, door het
bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelve.
Van het verhandelde in elke algemene vergadering warden 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 algemene
vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde

-

doen opmaken.
3.

4.

Gedurende twee (2) weken, voorafgaand aan elke algemene vergadering, zullen de
notulen van de voorgaande algemene vergadering ter inzage liggen te Rotterdam op
een door het bestuur aan te geven, voor de leden toegankelijke plaats.
Nadat de algemene vergadering de notulen heett goedgekeurd, worden deze door de
Voorzitter en de secretaris, dan wel de persoon, die op grond van lid 2 van dit artikel
is aangewezen als notulist, ten bewijze daatvan ondectekend.

--

-

-

-

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

.

Artikel 26

.

1.

Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de vergadervoorzitter, dat
door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd wordt over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel.

2.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel
de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de

-

meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijke geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

HVG
LAW

9

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
3.

Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden aWe besluiten van de
algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van alle geldig
uitgebrachte stemmen.

4.

AWe stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming gewenst acht of één (1) der stemgerechtigden dit voor de stemming
verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco,
onduidelijke of getekende stembriefjes zijn ongeldig. Besluitvorming bij acciamatie is

5.

-

mogelijk, tenzij een (1) der eden hoofdelijke stemming verlangt.
Bij staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij
verkiezing van personen dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meet dan twee
-

(2) personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt
herstemd tussen de twee (2) personen, die het grootste aantal stemmen kregen,
zonodig na tussen-stemming.
Artikel 27

.

1.

De voorzitter wordt gekozen met een volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte
stem men.

2.

Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
kunnen geldige besluiten genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de
orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot
ontbinding ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de
voorgeschreven wijze geschied of is enig andet voorschritt omtrent het oproepen en

-

-

-

--

houden van vetgadetingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht
genomen.
BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

.

Artikel 28

.

1.

Uiterlijk twee (2) weken voor de algemene vergadering worden de leden door het
bestuur onderscheidenlijk door de verzoekende leden ingevolge artikel 23 lid 5,
schriftelijk opgeroepen. Door het bestuur kunnen buitengewone- en ereleden worden
uitgenodigd de vergadering bij te wonen.

-

De oproeping bevat de agenda van de vergadering.
STATUTENWIJZIGING

.

Artikel 29

.

2.

1.

2.

In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgetoepen met de mededeling dat

-

aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld.
Zij die de optoeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf (5) dagen voor 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.
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3.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde (2/3e) van de geldig
uitgebrachte stemmen.

-

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.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 30
.
1.
De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, onder
benoeming van één (1) of meerdere vereffenaars.
2.

Het bepaalde in de eerste drie (3) leden van artikel 29 is van overeenkomstige
toepassing.

3.

Een eventueel voordelig saldo na vereffening komt ten goede aan de Orde van
Advocaten in het arrondissement Rotterdam.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

.

Artikel 31

.

1.

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten.”.

Overgangsbepaling

.

Het lopende boekjaar van de Vereniging dat is aangevangen op één september tweeduizend
achttien, zal eindigen op dertig juni tweeduizend negentien. Dit artikel vervalt na verloop van
het lopende boekjaar.

--

AANGEHECHT DOCUMENT
Aan deze akte zal het navolgende document worden gehecht:
(een kopie van) de Notulen.

.

-

WAARVAN AKIE is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen personen zijn mu, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan de
verschenen personen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op
volledige voorlezing van de akte geen prujs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud
van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de verschenen personen en
vervolgens door mu, notaris, ondertekend, om negentien uur en drieentwintig minuten.
(Volgt ondertekening)
UITGLGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

Gegevens verwijderd door KvK
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