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Heden, negen en twintig augustus negentienhonderd zeven en
negentig, verscheen voor mij, mr Hugo Brouwer, notaris ter
standplaats de gemeente Groningen: ------------------------
1. mevrouw Theodora Hermana Maria Melchers, zonder beroep,

geboren te Schiedam op dertien november ----------------
negentienhonderd vier en dertig, wonende te 9751 PD ----
Haren, Oosterweg 97, gehuwd, houdster van een rijbewijs
met nummer 0062775775 ----------------------------------

ten deze handelende: --------------------------------------
a. voor zich in prive; ------------------------------------
b. als mondeling gevolmachtigde van: ----------------------
2. de heer Joseph Gerardus Adrianus Leonardus Blommestijn,

zonder beroep, geboren te Maastricht op dertien oktober
negentienhonderd zeven en twintig, wonende te 5611 KA --
Eindhoven, Groot Paradijs 101, ongehuwd, houder van een
paspoort met nummer N40648533, -------------------------

ten deze handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk
secretaris en voorzitter van het bestuur van de te 's-
Gravenhage gevestigde vereniging: "SENIOREN 2000", --------
kantoorhoudende te 9751 PD Haren, Oosterweg 97, en deze ---
vereniging mitsdien rechtsgeldig vertegenwoordigend. ------
De komparante, in gemelde hoedanigheid, gaf vooraf te -----
kennen uitvoering te willen geven aan het besluit van de --
algemene ledenvergadering van veertien juni ---------------
negentienhonderd zeven en negentig tot wijziging van de ---
statuten van de vereniging van welk besluit een verkorte --
verklaring betreffende statutenwijziging de dato dertien --
juli negentienhonderd zeven en negentig aan deze akte zal -
worden gehecht. -------------------------------------------
De komparante, in gemelde hoedanigheid, gaf tevens vooraf -
te kennen: ------------------------------------------------
1. Genoemde vereniging: "SENIOREN 200011, werd opgericht op

drie en twintig augustus negentienhonderd vijf en ------
negentig bij akte verleden voor de plaatsvervanger van -
de te 's-Gravenhage gevestigde notaris mr Onno van der .
Schatte Olivier. ---------------------------------------

2. De vereniging is geregistreerd in het -----------------.
Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel en ---.
Fabrieken voor 's-Gravenhage onder nummer 413542. -----.

Van gemelde volmacht blijkt uit een fax-kopie van een ----
onderhandse akte van volmacht, welke aan deze akte zal ---
worden gehecht en van welke volmacht mij, notaris, -------
genoegzaam is gebleken. ----------------------------------
De komparanten, in gemelde hoedanigheid, verklaarden ter -
uitvoering van gemeld besluit, bij deze de statuten van de



Vereniging geheel gewijzigd vast te stellen als volgt:
------------- NAAM, ZETEL, DUUR EN DEFINITIES. ------------
ARTIKEL 1. ------------------------------------------------
De Vereniging is genaamd "SENIOREN 2000". ----------------
Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage. --------
De Vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. ----------
ARTIKEL 2. ------------------------------------------------
In deze Statuten wordt verstaan onder: --------------------
a. Vereniging: "Senioren 2000"; ---------------------------
b. Congres: de Algemene Vergadering van de Vereniging,

genoemd in artikel 13; ---------------------------------
c. Hoofdbestuur: het" Senioren 2000" bestuur, genoemd in --

artikel 23; --------------------------------------------
d. Afdelingen: de gemeentelijke afdelingen en de interge- -

meentelijke afdelingen, genoemd in artikel 16; ---------
e. Provinciale afdelingen: de provinciale en inter- -------

provinciale afdelingen genoemd in artikel 16 lid 3;
f. Raad: Adviesraad genoemd in artikel 31; ----------------
g. Commissie van Beroep: de Commissie van Beroep, genoemd -

in artikel 33; -----------------------------------------
h. Kascommissie: de Kascommissie, genoemd in artikel 30;
i. Selectiecommissie: de Selectiecommissie, genoemd in ----

artikel 31 lid 2 sub a. -----------------------------
---------------- GRONDSLAG - DOEL - MIDDELEN. -------------
ARTIKEL 3. ------------------------------------------------
1. "Senioren 2000" heeft als grondslag voor haar handelen -

het Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten van
de Mens en de Fundamentele Vrijheden, gesloten op vier -
november negentienhonderd vijftig, de Universele -------
Verklaring van de Rechten van de Mens, geproclameerd op
tien december negentienhonderd acht en veertig en de ---
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, waarvan --
in het bij zonder artikel 1 : "Allen die zich in --------
Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk ---
behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, ------------
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht,
of op welke grond dan ook, is niet toegestaan". --------

2. "Senioren 2000" heeft ten doel in staatkundige zin -----
actief te zijn op Europees, landelijk, provinciaal en --
gemeentelijk danwel intergemeentelijk niveau, teneinde -
belangenbehartiging uit te oefenen, onafhankelijk van --
levensbeschouwing en dogmatiek, met groot respect voor -
mens en natuur. ----------------------------------------

3. "Senioren 2000" wil de belangen behartigen van alle ----
mensen, vooral van senioren, gehandicapten en ----------
hulpbehoevenden en voelt zich medeverantwoordelijk voor
de jongeren; zij zijn immers de senioren van morgen.

ARTIKEL 4. -----------------------------------------------.
De Vereniging tracht haar doel ondermeer te bereiken door:
a. het voeren van politieke actie in de breedste vorm;
b. het deelnemen aan verkiezingen voor vertegenwoordigende



lichamen door het stellen van kandidaten. --------------
c. Het gebruik maken van aIle overige wettelijke middelen -

die voor dat doel nuttig en nodig zijn. ----------------
ARTIKEL 5. ------------------------------------------------
1. Uitgangspunt is het bevorderen van deelname aan aIle ---

functies die in en namens de partij kunnen worden ------
vervuld, voor al haar leden ongeacht sexe, sexuele -----
voorkeur, huidskleur, nationaliteit, culturele achter- -
grond, leeftijd of validiteit. -------------------------

2. Daarbij wordt uitgegaan van een gelijke deelneming van -
vrouwen en mannen aan aIle functies en vertegen- -------
woordigingen van de Vereniging. ------------------------

ARTIKEL 6. ------------------------------------------------
1. De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit: --------.

a. contributies van leden; ----------------------------
b. afdrachten van volksvertegenwoordigers; ------------
c. donaties; ------------------------------------------
d. subsidies; -----------------------------------------
e. nalatenschappen, legaten en schenkingen; -----------
f. overige baten. -------------------------------------

2. Nalatenschappen zullen uitsluitend kunnen worden ------
aanvaard zonder bezwarende titel en onder gebruikmaking
van het voorrecht van boedelbeschrijving. -------------

------------------ LEDEN EN DONATEURS. -------------------
ARTIKEL 7. -----------------------------------------------
1. Lid van de Vereniging kan zijn iedere natuurlijke per-

soon die instemt met het doel van de Vereniging en die
de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt. ----------

2. Leden hebben het recht zich beschikbaar te stellen voor
aIle functies in en namens de Vereniging en zijn daarin
benoembaar mits de contributie van het lopende jaar en
vorige jaren is voldaan. Voor benoeming in enige func-
tie dient een lid daarnaast tenminste zes maanden lid -
te zijn, tenzij het Hoofdbestuur hierop een -----------
uitzondering maakt. -----------------------------------

3. Het lidmaatschap wordt verkregen door inschrijving door
of vanwege het Hoofdbestuur. --------------------------

4. De procedure van toelating wordt geregeld in het ------
Huishoudelijk Reglernent. ------------------------------

ARTIKEL 8. -----------------------------------------------
1. Elk lid is een jaarlijkse contributie aan de Verenigins

verschuldigd. -----------------------------------------
2. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door het

Congres. ---------------------------------------------.
ARTlKEL 9. ----------------------------------------------
Het lidrnaatschap eindigt: -------------------------------

a. door overlijden van het lid; ----------------------
b. door schriftelijke opzegging door het lid, rninirnaal

een rnaand v66r het einde van het boekjaar; --------
c. door opzegging door de Vereniging; ----------------
d. door royernent. ------------------------------------



ARTIKEL 10. -----------------------------------------------
1. De Vereniging kan het lidmaatschap opzeggen indien het -

lid, na daartoe behoorlijk te zijn aangemaand, in ------
gebreke is met de betaling van de contributie of met ---
het voldoen aan andere financiele verplichtingen. ------

2. Opzegging door de Vereniging geschiedt schriftelijk ----
door het Hoofdbestuur. ----------------------------------

3. Betrokkene staat, binnen een maand na ontvangst van de -
kennisgeving van het besluit, beroep bij de Commissie --
van Beroep open. ---------------------------------------

4. Gedurende de beroepstermijn(en) en hangende het beroep -
is het lid geschorst. ----------------------------------

ARTlKEL 11. ----------------------------------------------
1. Royement 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. ---------------------------------------

2. Royement geschiedt door het Hoofdbestuur. --------------
3. De betrokkene wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk ---

van het besluit in kennis gesteld, onder opgave van ----
redenen. -----------------------------------------------

4. Gedurende de beroepstermijn(en) en hangende het beroep -
is het lid geschorst. ----------------------------------

ARTlKEL 12. -----------------------------------------------
Donateurs zijn natuurlijke- of rechtspersonen die de Ver- -
eniging financieel steunen. -------------------------------
------------------------ CONGRES. -------------------------
ARTIKEL 13. -----------------------------------------------
1. Aan de algemene vergadering - in deze Statuten ook -----

genoemd het Congres - komen aIle bevoegdheden toe die --
niet door de Wet, Statuten of reglementen aan andere ---
organen van de Vereniging zijn opgedragen. -------------

2. Het Congres wordt gevormd door: ------------------------
a. afgevaardigden van de gemeentelijke en --------------

intergemeentelijke afdelingen, hierna ook te noemen:
de afdelingen. --------------------------------------
AIleen leden van de Vereniging kunnen afgevaardigden
zijn. Leden van het Hoofdbestuur en werknemers van --
de Vereniging kunnen echter geen afgevaardigden -----
zijni -----------------------------------------------

b. maximaal drie door ieder provinciaal bestuur --------
benoemde afgevaardigden. ---------------------------

3. Het aantal afgevaardigden waartoe een afdeling --------
gerechtigd is, wordt bepaald naar het aantal leden dat
de afdeling heeft op de eerste januari van het jaar ---
waarin het Congres wordt gehouden, en bedraagt ten ----
hoogste: ----------------------------------------------

voor een ledental van vijf tot en met twintig: twee
afgevaardigdeni ------------------------------------
voor een ledental van een en twintig tot en met ----
veertig: drie afgevaardigdeni ----------------------



voor een ledental van een en veertig tot en met -----
zeventig: vier afgevaardigdeni ----------------------
voor een ledental van een en zeventig tot en met ----
eenhonderd: vijf afgevaardigdeni --------------------
voor een ledental van eenhonderd en een tot en met --
eenhonderd en veertig: zes afgevaardigdeni ----------
voor een ledental van eenhonderd en een en veertig --
tot en met tweehonderd: zeven afgevaardigdeni -------
voor een ledental van tweehonderd en een tot en met -
driehonderd: acht afgevaardigdeni -------------------
voor een ledental van driehonderd en een tot en met -
vierhonderd: negen afgevaardigdeni ------------------
voor een ledental van vierhonderd en een tot en met -
vijfhonderd: tien afgevaardigden; -------------------
voor een ledental van vijfhonderd en een of meer:
tien afgevaardigden, vermeerderd met een ------------
afgevaardigde voor iedere tweehonderd leden boven ---
een ledental van vijfhonderd. -----------------------

4. De afgevaardigden van een afdeling worden door de ------
ledenvergadering van de betreffende afdeling gekozen.

5. Elke afgevaardigde heeft in het Congres een stem. ------
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. ---------------

6. In het Congres wordt beslist bij gewone meerderheid van
stemmen, tenzij het een statutenwijziging betreft, -----
waarbij - conform Art. 36 lid 3 - een meerderheid van --
tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen --
geldt. -------------------------------------------------

7. De leden van het Hoofdbestuur, de Adviesraad en de Raad
van Beroep, de Kascontrolecommissie en de Selectiecom- -
missie hebben toegang tot het Congres en hebben het ----
recht aan de beraadslagingen van het Congres deel te ---
nemen. -------------------------------------------------

8. De leiding van het Congres berust bij de voorzitter van
het Hoofdbestuur of bij zijn afwezigheid bij de vice- --
voorzitter. Is ook deze niet aanwezig, dan wijst het ---
Hoofdbestuur een lid uit zijn midden aan die het -------
Congres leidt. -----------------------------------------

9. Een vergadering waarvoor aIle leden van de Vereniging --
uitgenodigd zijn, geldt als een buitengewoon Congresi
bij dit congres hebben aIle aanwezige leden stemrecht,
hebben zij het recht aan de beraadslagingen deel te ----
nemen en kunnen aIle besluiten worden genomen, waartoe -
het Congres krachtens deze Statuten of de wet bevoegd --
is en die geagendeerd zijn voor deze vergadering. ------

ARTIKEL 14. -----------------------------------------------
1. Het Congres bepaalt in hoofdlijnen het beleid van het --

Hoofdbestuur en beoordeelt de uitvoering van het beleid
door het Hoofdbestuur. ---------------------------------

2. Het Congres beoordeelt het beleid van de fracties van --
de Vereniging "Senioren 2000" in de Eerste en Tweede ---
Kamer der Staten-Generaal en in het Europees Parlement.



3. Het Congres wijst de kandidaten aan voor de verkie- ----
zingen van de leden van de Tweede en de Eerste Kamer ---
der Staten-Generaal en van het Europees Parlement. De --
wijze waarop kandidaten worden gesteld wordt geregeld --
in of bij het Huishoudelijk Reglement. -----------------

4. Het Congres is belast met de vaststelling van politieke
programma's en van verkiezingsprogramma's voor de ------
verkiezing van de leden van de Eerste Kamer, Tweede ----
Kamer en van het Europees Parlement. -------------------

ARTIKEL 15. -----------------------------------------------
1. Het Hoofdbestuur roept eenmaal per jaar het Congres ----

bijeen, en voorts zo dikwijls het dit wenselijk oor- ---
deelt. -------------------------------------------------

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een tiende deel -
van de afgevaardigden is het Hoofdbestuur verplicht tot
het bijeenroepen van het Congres op een termijn van ----
niet langer dan vier weken na indiening van het --------
verzoek. -----------------------------------------------

3. Indien op het verzoek binnen veertien dagen niet door --
het Hoofdbestuur is gereageerd, kunnen de verzoekers ---
zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze, die in
of bij het Huishoudelijk Reglement is bepaald. De ver- -
zoekers kunnen alsdan zelf voorzien in de leiding der --
vergadering en het opstellen der notulen. --------------

------------------------- AFDELINGEN. ---------------------
ARTIKEL 16. -----------------------------------------------
1. De Vereniging kent gemeentelijke afdelingen en inter- --

gemeentelijke afdelingen, hierna te noemen: afdelingen -
2. Een afdeling is een regionaal begrensd, onzelfstandig --

onderdeel van de Vereniging, zonder rechtsper- ---------
soonlijkheid. ------------------------------------------

3. De Vereniging kent provinciale en interprovinciale -----
afdelingen, hierna te noemen provinciale afdelingen,
waarvan de gebiedsgrenzen samenvallen met provinciale --
grenzen. Het in het vorige lid bepaalde is op een pro- -
vinciale afdeling van overeenkomstige toepassing. ------

ARTIKEL 17. -----------------------------------------------
1. Elk lid behoort tot de afdeling waar zij/hij woonachtig

is, tenzij dit lid bij het Hoofdbestuur kenbaar heeft --
gemaakt bij een andere afdeling te willen behoren. In --
dat geval wordt gehandeld als omschreven in lid 2. -----

2. Een lid dat buiten Nederland woont wordt door of vanwe-
ge het Hoofdbestuur ingeschreven in een door dat lid ---
z~lf te kiezen gemeentelijke of intergemeentelijke -----
afdeling. Zij/hij wordt geacht in die afdeling ---------
woonachtig te zijn. ------------------------------------

ARTIKEL 18. -----------------------------------------------
AIle leden die niet geschorst zijn hebben in de -----------
ledenvergadering van de afdeling waartoe zij behoren ieder
een stem. Ieder lid kan maar een extra stem uitbrengen als
schriftelijk gemachtigde van een ander lid. ---------------



ARTIKEL 19. -----------------------------------------------
1. Een afdeling wordt gevormd door hetzij: ----------------

a. een gemeente; ---------------------------------------
b. meer gemeenten; -------------------------------------
c. een nader vast te leggen deel van een ---------------

gemeente, te regelen bij Huishoudelijk -------------
Reglement. ------------------------------------------

2. Een provinciale afdeling wordt gevormd door ------------
een of meer provincies. --------------------------------

ARTIKEL 20. -----------------------------------------------
1. Afdelingen als bedoeld in artikel 19 onder c, die ------

tezamen tot dezelfde gemeente behoren, vormen een ------
organisatorisch verband onder de naam IIfederatie". -----

2. AIle leden die niet geschorst zijn hebben in de --------
ledenvergadering van de federatie van de gemeente ------
waarin zij woonachtig zijn ieder een stem. -------------

3. In of bij het Huishoudelijk Reglement wordt geregeld ---
welke bepalingen en regelingen voor afdelingen van -----
gelijke toepassing zijn op federaties. -----------------

ARTIKEL 21. -----------------------------------------------
1. Door het provinciale afdelingsbestuur wordt ten minste -

eenmaal per jaar een provinciale ledenvergadering ------
belegd. ------------------------------------------------

2. AIle leden die niet geschorst zijn hebben in de --------
vergadering van de provinciale afdeling waartoe zij
behoren een stem. Ieder lid kan max. een extra stem ----
uitbrengen als schriftelijk gemachtigde van een ander --
lid. ---------------------------------------------------

ARTIKEL 22. -----------------------------------------------
De provinciale ledenvergadering heeft als taak onder meer:
a. het benoemen van een provinciaal bestuur ter -----------

behartiging van de belangen van Senioren 2000 op pro- --
vinciaal niveau; ---------------------------------------

b. het regelen van de verkiezingen van de leden van -------
Provinciale Staten; ------------------------------------

c. het beoordelen van het beleid van de fractie van -------
"Senioren 2000" in de Provinciale Staten. --------------

- HOOFDBESTUUR, DAGELIJKS BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
ARTIKEL 23. -----------------------------------------------
1. Het "Senioren 200011 bestuur (verder genoemd: -----------

Hoofdbestuur) is het bestuur van de Vereniging. --------
2. Het Hoofdbestuur bestaat uit tenminste vijf en ten -----

hoogste negen natuurlijke personen. --------------------
Het Congres bepaalt het aantal leden van het Hoofdbe- --
stuur met inachtneming van het hiervoor bepaalde. ------
De samenstelling van het Hoofdbestuur wordt nader ------
geregeld in of bij het Huishoudelijk Reglement. --------

ARTIKEL 24. -----------------------------------------------
1. Het Hoofdbestuur wordt door het Congres benoemd voor ---

een periode van drie jaren. ----------------------------
De leden van het Hoofdbestuur treden periodiek af ------



volgens een door dat bestuur op te maken rooster. ------
Een lid van het Hoofdbestuur dat ter voorziening in een
tussentijdse vacature wordt benoemd, treedt af op het --
tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd,
had moeten aftreden. ----------------------------------
De wijze van kandidaatstelling, verkiezing en vervul- --
ling van tussentijdse vacatures, alsmede een rooster ---
van aftreden, worden geregeld in of bij Huishoudelijk --
Reglement. ---------------------------------------------

2. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk ----
voorzien. ----------------------------------------------

3. Een lid van het Hoofdbestuur kan, ongeacht de periode --
waarvoor zij/hij is benoemd, te allen tijde door het ---
Congres worden ontslagen. ------------------------------

4. Niemand kan langer dan zes jaren achtereen lid zijn van
het Hoofdbestuur (tenzij het Congres om moverende ------
redenen anders besluit). -------------------------------

5. Een onvolledig Hoofdbestuur behoudt haar bevoegdheden.
ARTIKEL 25. -----------------------------------------------
1. Het Hoofdbestuur benoemt uit zijn midden een -----------

voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een --
vice-voorzitter. ---------------------------------------
De voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de --
vice-voorzitter vormen tezamen met een ander door het --
Hoofdbestuur uit zijn midden aan te wijzen lid, niet ---
zijnde de tweede secretaris of de tweede penningmees-
ter, het Dagelijks Bestuur. ----------------------------

2. Het Dagelijks Bestuur bereidt de besluiten van het -----
Hoofdbestuur voor en, tenzij het Hoofdbestuur daarover -
in een bepaald geval anders heeft beslist, voert ze ----
uit. ---------------------------------------------------

3. Het Hoofdbestuur draagt er zorg voor dat in het ver- ---
enigingenregister bij de Kamer van Koophandel en -------
Fabrieken te 's-Gravenhage steeds worden ingeschreven:
naam, voornamen, adres, woonplaats, geboortedatum en ---
bestuursfunctie van elk lid van het Hoofdbestuur en ----
zorgt er tevens voor dat mutaties tijdig worden --------
doorgegeven. ------------------------------------------
Het Hoofdbestuur zorgt eveneens voor inschrijving bij
de Kiesraad. -------------------------------------------

ARTIKEL 26. -----------------------------------------------
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd --
door het Hoofdbestuur. ------------------------------------
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan --
de voorzitter tezamen met de secretaris of de penning-
meester alsmede aan de secretaris tezamen met de penning- -
meester. --------------------------------------------------
ARTIKEL 27. -----------------------------------------------
1. Het Hoofdbestuur is behoudens het in lid 2 van dit -----

artikel bepaalde bevoegd te besluiten tot het aangaan --
van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of ----



bezwaring van registergoederen en 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 derde verbindt. ---------------------

2. Het Hoofdbestuur behoeft de goedkeuring van het Congres
voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten{ -----
waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-
schuldenaar verbindt{ zich voor een derde sterk maakt --
of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van -----
derde verbindt. Zonder voormelde goedkeuring kan de ----
Vereniging ter zake deze rechtshandelingen niet --------
rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. ------------------

----------- JAARVERSLAG, JAARREKENING EN BEGROTING. -------
ARTIKEL 28. -----------------------------------------------
1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. -----------
2. Het Hoofdbestuur is verplicht tot het houden van -------

zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van
de Vereniging{ dat daaruit te allen tijde haar rechten -
en verplichtingen kunnen worden gekend. ----------------

3. Het Hoofdbestuur brengt op een Congres uiterlijk in de -
maand juni na afloop van het boekjaar{ behoudens -------
verlenging van deze termijn door het Congres{ een jaar-
verslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en -
over het gevoerde beleid. Het Hoofdbestuur legt de -----
balans en de staat van baten en lasten met een toelich-
ting ter goedkeuring aan het Congres voor. ---------

4. Deze stukken worden ondertekend door de leden van het --
Hoofdbestuur; ontbreekt de ondertekening van een of ----
meer hunner{ dan wordt daarvan onder opgave van redenen
melding gemaakt. Goedkeuring van deze stukken door het -
Congres strekt tot decharge van het Hoofdbestuur. ------

5. Het Hoofdbestuur is verplicht de in de vorige leden ----
bedoelde bescheiden tien jaar lang te bewaren. ---------

ARTlKEL 29. -----------------------------------------------
Het Hoofdbestuur draagt jaarlijks zorg voor het opstellen -
van de begroting{ uiterlijk in september van het jaar -----
voorafgaande aan het boekjaar. ----------------------------
De begroting wordt ter goedkeuring aan het Congres voor- --
gelegd. ---------------------------------------------------
ARTlKEL 30. -----------------------------------------------
Het Congres benoemt een Kascontrole-commissie van ten- ----
minste drie leden{ die geen deel mogen uitmaken van het ---
Hoofdbestuur. De commissie onderzoekt de jaarrekening en --
brengt aan het Congres verslag van haar bevindingen uit.
---------------------- ADVIESRAAD. ------------------------
ARTIKEL 31. -----------------------------------------------
De Vereniging kent een Adviesraad{ welke: ----------------
1. bestaat uit een afgevaardigde per provinciale afdeling{

aangevuld met andere bij Huishoudelijk Reglement te ----
bepalen afgevaardigden; --------------------------------



2. tot taken heeft het gevraagd en ongevraagd doen van ----
voorstellen aan het Congres resp. Hoofdbestuur, te -----
weten: -------------------------------------------------
a. het doen van een voordracht aan het Hoofdbestuur ten

aanzien van de benoeming van een Selectiecommissie --
voor de samenstelling van de kandidatenlijst voor ---
leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer -----------
respektievelijk het Europees Parlementi -------------

b. het doen van voorstellen aan het Congres met --------
betrekking tot de verkiezing van het Hoofdbestuur,
onder meer het samenstellen van een advieslijsti

c. het doen van een voordracht aan het Hoofdbestuur ten
aanzien van de benoeming van een Commissie van ------
Beroep, waarvan de samenstelling geregeld wordt bij
Huishoudelijk Reglementi ----------------------------

d. overige voorstellen die de Raad relevant oordeelt.
ARTIKEL 32. -----------------------------------------------
1. De leden van de Adviesraad worden gekozen door de ------

provinciale ledenvergaderingen, voor een zittings- -----
periode van drie jaar. ---------------------------------

2. Een lid van de Adviesraad is verantwoording verschul- --
digd aan de vergadering die haar/hem heeft gekozen.

3. In of bij het Huishoudelijk Reglement kunnen regelingen
worden getroffen inzake plaatsvervangende leden van de -
Adviesraad. --------------------------------------------

------------------- COMMISSIE VAN BEROEP. -----------------
ARTIKEL 33. -----------------------------------------------
1. Een door het Hoofdbestuur benoemde Commissie van Beroep

heeft als taak: ----------------------------------------
a. het trachten te bemiddelen bij aan haar voorgelegde -

geschillen tussen enerzijds een of meer leden en ----
anderzijds een verenigingsorgaan (anders dan het ----
Congres) i -------------------------------------------

b. het trachten te bemiddelen bij aan haar voorgelegde -
geschillen tussen verenigingsorganen (anders dan het
Congres) onderlingi ---------------------------------

c. het doen van uitspraken bij geschillen als onder a --
en b bedoeld, mits ten minste een van de bij het ----
geschil betrokken leden of organen daarom -----------
schriftelijk heeft gevraagd. Aan het doen van een ---
uitspraak gaat een bemiddelingspoging door de Com- --
missie van Beroep voorafi ---------------------------

d. het overigens doen van uitspraken, na voldoende hoor
en wederhoor, in gevallen die in of krachtens deze --
statuten aan haar zijn opgedragen. -------

2. De Commissie van Beroep bestaat uit drie of vijf -------
onafhankelijke leden, die geen bestuurlijke functies ---
bekleden binnen de Vereniging, noch in het provinciale -
of gemeentelijke dan wel intergemeentelijk Afdelings- --
bestuur. Op deze regel kan door het Hoofdbestuur een ---
uitzondering worden gemaakt. Van de Commissie van ------



Beroep maken bij voorkeur twee juristen deel uit. ------
3. Tenzij dat bij of krachtens deze Statuten is bepaald,

staat tegen uitspraken van de Commissie van Beroep geen
beroep open, onverminderd de gang naar het Congres of --
naar de rechter. ---------------------------------------

------------------ HUISHOUDELIJK REGLEMENT. ---------------
ARTIKEL 34. ----------------------------------------------
1. Het Congres stelt een Huishoudelijk Reglement vast, dat

geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met de -
Wet of de Statuten. ------------------------------------

2. In het Huishoudelijk Reglement wordt geregeld hetgeen --
volgens de Statuten wordt vereist, en voorts al datgene
waarvan regeling in of bij Huishoudelijk Reglement ge- -
wenst wordt. -------------------------------------------

3. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement vindt plaats -
door het Congres bij gewone meerderheid van stemmen.

4. Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement treden in --
werking per de eerste dag van de kalendermaand volgend -
op de datum van het besluit, tenzij bij het besluit de -
inwerkingtreding anders is geregeld. -------------------

ARTIKEL 35. -----------------------------------------------
1. Onderdelen en organen van de Vereniging die eigen ------

reglementen opstellen, leggen deze reglementen en ------
wijzigingen daarvan ter goedkeuring voor aan het -------
Hoofdbestuur. ------------------------------------------

2. Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de Wet,
de Statuten of het Huishoudelijk Reglement -----------

--------------------- STATUTENWIJZIGING. ------------------
ARTIKEL 36. -----------------------------------------------
1. Deze Statuten kunnen worden gewijzigd door het Congres.
2. Ten minste twee maanden v66r de dag waarop het Congres -

wordt gehouden wordt door het Hoofdbestuur of door -----
degenen die het Congres bijeenroepen aan de provinciale
afdelingsbesturen medegedeeld dat een voorstel tot -----
wijziging van de Statuten zal worden behandeld. Tenmin-
ste een maand v66r de dag waarop het Congres wordt -----
gehouden, wordt het eigenlijke voorstel ter kennis van -
de provinciale afdelingsbesturen gebracht, die het op --
hun beurt direct ter kennis van hun afgevaardigden en --
hun andere leden brengen. ------------------------------

3. Een besluit tot Statutenwijziging behoeft ten minste
twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen. Het- ---
zelfde geldt voor voorstellen tot amendering van het ---
voorstel tot Statutenwijziging. ------------------------

4. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan --
een notariele akte is opgemaakt. -----------------------

--------------------- ONTBINDING. -------------------------
ARTIKEL 37. -----------------------------------------------
1. Op een besluit tot ontbinding van de Vereniging is het -

bepaalde in artikel 36 leden 1 tot en met 3 van --------
overeenkomstige toepassing. ----------------------------



2. De Vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan
voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig -
is. ----------------------------------------------------

3. De vereffening geschiedt door het Hoofdbestuur of door -
vereffenaars, die door het Congres zijn aangewezen.

4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de --------
ontbinding van de Vereniging inschrijving geschiedt in -
het register, bedoeld in artikel 25 lid 3. ------------

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze
statuten zoveel mogelijk van kracht. -------------------

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Vereniging --
wordt besteed volgens een besluit van het Congres.

----------------------- SLOTBEPALINGEN. -------------------
ARTIKEL 38. -----------------------------------------------
Verschillen van mening over de uitleg van de Statuten of --
van het Huishoudelijk Reglement worden tot het doen van ---
een bindende uitspraak voorgelegd aan de Commissie van ----
Beroep, zonder beroepsmogelijkheid. -----------------------
ARTIKEL 39. -----------------------------------------------
In alle gevallen waarin de Wet, de Statuten en de ---------
Reglementen niet voorzien, beslist het Hoofdbestuur. ------
ARTIKEL 40. ----------------------------------------------
1. Zolang er niet tenminste zeven provinciale besturen met

instemming van het Hoofdbestuur zijn benoemd resp. hun -
afgevaardigden hebben aangewezen, zal er geen ----------
Adviesraad worden ingesteld. --------------------------

2. Zolang in een gebied in Nederland nog geen -------------
gemeentelijke - of intergemeentelijke afdeling is opge-
richt, worden de bij deze statuten aan dergelijke ------
afdelingen toegekende rechten en plichten vervuld ----
door de provinciale afdeling, met dien verstande dat ---
bij het uitoefenen van bedoelde rechten uitsluitend
die leden in meetellen, die niet reeds tot een afdeling
behoren. -----------------------------------------------

De komparante is mij, notaris, bekend. --------------------
Waarvan akte in minuut is verleden te Groningen, op de ----
datum in,~et hoofd dezer akt,evermeld. --------------------
Na zakell]ke opgave van de Rnhoud van deze akte aan de ----
verschenen persoon heeft de~e verklaard van de inhoud van -
deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige ---------
voorlezing daarvan geen pr~js te stellen. -----------------
Vervolgens is deze akte, n~ beperkte voorlezing, door de --
komparante en mi~, notaris~ ondertekend. ------------------
W.g. T.R.M. Bannlng-Melche 8, H. Brouwer. -----------------
---------------- UITGEGEVE VOOR AFSCHRIFT ----------------

I
l
I I
I I
\ /\J \~

\




