MARKS WACHTERS NOTARISSEN

VASTSTELLEN STATUTEN

Heden negentien december negentienhonderd zevenennegentig verschenen voor mij,
mr. Peter Antonio Laurentius van der Horst, notaris ter standplaats Eindhoven:
a. de heer Martinus Coenraad Batenburg, senator, geboren te 's-Gravenhage op
vier maart negentienhonderd negentien, paspoort nummer L432234;
b. mevrouw Maaike Hendrika de Hoog, politiek medewerker, geboren te
Dordrecht op zestien april negentienhonderd veertig, rijbewijs nummer
0069873895,
echtelieden, onder het maken van huwelijkse voorwaarden gehuwd en tezamen
wonende te 5631 BN Eindhoven, Ds. Theodoor Fliednerstraat 33,
C. de heer Raghoenath Kanhai, gepensioneerd, geboren te Suriname district
Saramacca op drieëntwintig mei negentienhonderd achtentwintig, paspoort
nummer X333440, wonende te 3082 PH Rotterdam, Zuidhoek 201F en gehuwd,
d. de heer mr. Bertus Wilke Mans, jurist, geboren te Zwolle op vijfentwintig
maart negentienhonderd negenendertig, paspoort nummer N24599520, wonende
te 3405 AJ Benschop, Boveneind NZ 60 en gehuwd.
De comparanten verklaarden dat zij op een december negentienhonderd zeven en
negentig te Eindhoven hebben opgericht de vereniging: NIEUW SOLIDAIR
OUDEREN VERBOND en dat zij thans terzake van deze oprichting de statuten van—
deze vereniging in een notariële akte wensen vast te leggen. De comparanten
verklaarden dat de statuten van deze vereniging gaan luiden als volgt:
STATUTEN
Artikel 1: Naam, Zetel en Duur.
1. De Vereniging draagt de naam: NIEUW SOLIDAIR OUDEREN VERBOND,
hierna te noemen N.S.O.V.
2. Het N.S.O.V. is opgericht op een december negentienhonderd zeven en negentig
en heeft haar zetel in de gemeente Eindhoven.
Het N.S.O.V. is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 2: Grondslag en Doel.
1. Het N.S.O.V. heeft als grondslag voor haar staatkundig 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 bijzonder 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. Het N.S.O.V. heeft ten doel in staatkundige zin actief te zijn op Europees,
Landelijk, Provinciaal en Gemeentelijk casu quo Intergemeentelijk niveau,
teneinde belangenbehartiging uit te oefenen, onafhankelijk van
levensbeschouwing en dogmatiek, met groot respect voor mens en natuur.
3. Het N.S.O.V. wil de belangen behartigen van alle mensen, vooral van de
ouderen, gehandicapten, hulpbehoevenden en zwakkeren in de samenleving en
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voelt zich uiteraard mede verantwoordelijk voor de jongeren; zij zijn immers de—
ouderen van morgen.
Artikel 3: Middelen.
1. Het N.S.O.V. tracht dit doel te bereiken met behulp van alle rechtens toegestane
middelen, onder andere door het stellen van kandidaten, die uit haar midden zijn
gekozen voor zetelbezetting in volksvertegenwoordigende lichamen en
instituten.
2. Het oprichten en in stand houden van zodanige rechtspersoonlijkheid bezittende
instituten, die door de Algemene Ledenvergadering nuttig en noodzakelijk
worden geacht voor het verwezenlijken van de doelstellingen van het N.S.O.V.
3. De financiële middelen van het N.S.O.V. bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van—
de adspirant- en gewone leden, erfstellingen, legaten, schenkingen alsmede
andere inkomsten.
Artikel 4: Onderscheid in leden.
1. Gewone leden: dit zijn alle natuurlijke personen; voor hen alien geldt dat zij
kiesgerechtigd zijn naar Nederlands Recht, grondslag en doel van het N.S.O.V.
onderschrijven en steunen.
2. Adspirant-leden: zij, die zich als lid bij het secretariaat hebben opgegeven, doch—
waarvan het lidmaatschap nog niet door het dagelijks bestuur is bevestigd.
3. Ereleden: dit zijn leden, die wegens hun bijzonder belang voor het N.S.O.V. als—
zodanig, door de Algemene Vergadering worden benoemd. De ereleden hebben—
dezelfde rechten en verplichtingen als de gewone leden tenzij uitdrukkelijk
anders is bepaald. De Algemene Vergadering kan aan ereleden de titel van
erevoorzitter verlenen.
Artikel 5: Toelating van leden.
1. Toelating als lid van het N.S.O.V. wordt geregeld in het Huishoudelijk
Reglement van het N.S.O.V.
2. Tegen weigering tot toelating staat beroep open bij de Commissie van Beroep.
Artikel 6: Einde lidmaatschap en schorsing.
Het lidmaatschap van het N.S.O.V. eindigt door:
1. het overlijden van een lid;
2. opzegging door het lid, dat schriftelijk dient te geschieden, hetzij rechtstreeks bij
het Landelijk Secretariaat, danwel via de betreffende Provinciale of
Gemeentelijke casu quo Intergemeentelijke Afdeling;
3. opzegging door het N.S.O.V. wegens het niet voldoen aan de aan het
lidmaatschap verbonden financiële verplichtingen. Voorts wanneer een lid heeft—
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen, alsmede—
wanneer redelijkerwijze van het N.S.O.V. niet meer kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging kan geschieden op voordracht—
van een Provinciale danwel een Gemeentelijke casu quo Intergemeentelijke
Afdeling, door het Dagelijks Bestuur en wordt het lid schriftelijk medegedeeld;
4. ontzetting uit het lidmaatschap door het N.S.O.V. wegens het handelen in strijd
met de Statuten, Reglementen en/of Besluiten van het N.S.O.V. Ontzetting
geschiedt door het Landelijk bestuur op voordracht van het Dagelijks Bestuur.
Aan het lid wordt het besluit tot ontzetting ten spoedigste schriftelijk
medegedeeld onder opgave van redenen. Het lid kan tegen een besluit tot
ontzetting binnen een maand na ontvangst van het besluit beroep aantekenen bij-
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de Commissie van Beroep. Gedurende de beroepstermijn is het lid geschorst.
Schorsing:
5. Schorsing van een lid kan geschieden wegens het handelen in strijd met de
Statuten, Reglementen en/of Besluiten van het N.S.O.V. De schorsing geschiedt
door het Landelijk Bestuur op voordracht van het Dagelijks Bestuur. Hiertegen
is beroep mogelijk bij de Commissie van Beroep binnen een maand na ontvangst—
van het besluit tot schorsing. Gedurende de beroepstermijn is het lid geschorst.
Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontzetting, zie
artikel 6 lid 4, eindigt door de afloop van de termijn.
6. Schorsing kan ook geschieden op voordracht van de Algemene Vergadering
door het Dagelijks Bestuur. Hiertegen is binnen een maand na ontvangst van het
besluit tot schorsing beroep mogelijk bij de Commissie van Beroep. Gedurende
het beroepstermijn blijft het lid geschorst. Een schorsing die niet binnen drie
maanden gevolgd wordt door ontzetting, zie artikel 6 lid 4, eindigt door de
afloop van de termijn.
Artikel 7: Opzegging van het Lidmaatschap.
1. Tenzij de Statuten anders bepalen kan opzegging van het lidmaatschap door het
lid slechts schriftelijk plaatsvinden tegen het einde van het boekjaar en met
inachtneming van een opzeggingstermijn van zes weken. Hierop is de Algemene
Termijnenwet niet van toepassing.
2. Het lidmaatschap kan in ieder geval worden beeindigd door opzegging tegen het
einde van het boekjaar, met inachtneming van lid 1, volgend op dat, waarin
wordt opgezegd, of onmiddellijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden
dat het lidmaatschap voortduurt.
3. Een opzegging in strijd met artikel 7 lid 1 en 2, doet het lidmaatschap niet eerder—
eindigen, dan op het toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was
opgezegd.
4. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen
een maand, nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn
verplichtingen zijn verzwaard hem is bekend geworden of medegedeeld. Het
besluit is dan niet meer op hem van toepassing.
5. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een
maand nadat hem een besluit tot omzetting van het N.S.O.V. in een andere
rechtsvorm, danwel tot wijziging van de Statuten, inzake grondslag en doel,
zoals beschreven in artikel 2, schriftelijk, is medegedeeld.
Artikel 8: Verplichtingen van de Leden.
1. Het lidmaatschap gaat onmiddellijk in nadat de contributie van het lid door de
landelijk penningmeester is ontvangen.
2. Als het lidmaatschap eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie voor
het geheel verschuldigd, tenzij door het Dagelijks Bestuur anders wordt
besloten. In geval dat het lidmaatschap ingaat na de achtste maand van het
boekjaar, krijgt dat lid ontheffing voor de rest van dat boekjaar en geldt zijn
contributie als betaling voor tevens het volgende boekjaar.
3. Ieder lid is verplicht de Statuten en de Reglementen, als ook de besluiten van de
organen van het N.S.O.V. na te leven.
4. Kandidaat-leden van het N.S.O.V. voor een van de volksvertegenwoordigende—
lichamen, dienen voorafgaande aan hun kandidaatstelling, schriftelijk te
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verklaren, dat zij:
de grondslag en doelstellingen van het N.S.O.V., zoals deze zijn verwoord—
in de Statuten en Programma's van het N.S.O.V. onderschrijven en zich
daarvoor zullen inzetten;
de Statuten en Reglementen van het N.S.O.V. onderschrijven;
bereid zijn deel uit te maken van de politieke fractie van het N.S.O.V. in de
volksvertegenwoordiging, waarvan zij mogelijk deel uit gaan maken;
eventuele fractiereglementen alsmede andere reeds bestaande werkafspraken
zullen aanvaarden;
bereid zijn de gekozen fractieleiding als zodanig te accepteren;
bereid zijn aan de gemeenschappelijke financiële verplichtingen van de
fractie casu quo als lid van die fractie naar rato mee te betalen;
bij eventueel vertrek uit de fractie hun lidmaatschap van de desbetreffende—
volksvertegenwoordiging zullen opzeggen;
zich zullen inspannen om een positieve bijdrage te leveren aan de politieke
O.V.
resultaten en het publieke aanzien van het N. S.0
Artikel 9: Organisatiestructuur.
Het N.S.O.V. kent binnen haar organisatie:
1, De Algemene Vergadering.
2. Het Landelijk Bestuur en het Dagelijks Bestuur;
3. De Provinciale Afdeling, welke bestaat uit de leden;
4. De Gemeentelijke Afdeling casu quo Intergemeentelijke Afdeling, welke kan
bestaan uit meer dan een gemeente.
5. Bijzondere organisaties, zie artikel 3 lid 2, welke meedenken en werken. Deze
organisaties worden opgericht door het Landelijk Bestuur op voordracht van het
Dagelijks Bestuur.
6. Vaste commissies, waaronder met name de Commissie van Beroep en de
Commissies van Advies en Bijstand, welke op voordracht van het Dagelijks
Bestuur worden benoemd door het Landelijk bestuur.
7. Een afdeling komt tot stand krachtens een schriftelijke verklaring van
goedkeuring door het Landelijk Bestuur op voordracht van het Dagelijks
Bestuur. De leden van de Gemeentelijke casu quo Intergemeentelijke
Afdelingsbesturen worden door de leden van de desbetreffende Afdelingen ter
Algemene Vergadering van die afdeling gekozen. De leden van de Provinciale—
Afdelingsbesturen worden door de leden gekozen. Samenstelling, Organisatie en
werkwijze, alsmede taken en bevoegdheden van de Afdelingen worden geregeld
in de Huishoudelijke Reglementen van het N.S.O.V., die door het Landelijk
Bestuur wordt vastgesteld, welke geen bepalingen mogen bevatten in strijd met
de Statuten en of het Huishoudelijk Reglement van het N.S.O.V. Een Afdeling—
kan alleen de bevoegdheden, welke zij bezit krachtens de Statuten en/of het
Huishoudelijk Reglement van het N.S.O.V., uitoefenen indien zij aan de
financiële verplichtingen over het voorafgaande boekjaar aan het Landelijk
Bestuur heeft voldaan.
8. Het Landelijk Bestuur heeft de bevoegdheid een Afdeling terzake van een
overtreding van deze Statuten en/of van enig ander Reglement en/of besluiten
van een van de N.S.O.V.-organen, dan wel omdat het N.S.O.V. op onredelijke
wijze wordt benadeeld, haar rechten te ontnemen. Hiertegen is beroep mogelijk
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bij de Commissie van Beroep.
Artikel 10: Samenstelling van het Bestuur.
Het N.S.O.V. kent twee bestuursorganen:
1. Het Landelijk Bestuur bestaat uit:
stemhebbende leden: leden van het Dagelijks bestuur, tenminste vier leden
gekozen door de Algemene Vergadering op voordracht van het Landelijk
-

-

--

adviseurs: een afvaardiging van de Eerste en Tweede Kamer Fractie van het
N.S.O.V., een afvaardiging van de Vaste Commissies van Advies en
Bijstand, en een afvaardiging van de Commissie van Beroep, te benoemen—
door het Landelijk Bestuur met inachtneming van het bepaalde in artikel 37—
lid 3 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:
stemhebbende leden: leden van het Dagelijks bestuur, welke bestaat uit een
oneven aantal leden, tot een maximum van zeven.
adviseurs: de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer Fracties van het
N.S.O.V., te benoemen door het Dagelijks bestuur met inachtneming van het
bepaalde in artikel 37 lid 3 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van maximaal vijfjaar. Onder
een jaar wordt twaalf maanden verstaan. Bestuursleden treden af volgens een
door het Dagelijks Bestuur vast te stellen rooster. Een volgens rooster aftredend—
lid van het Bestuur is onmiddellijk herkiesbaar.
Indien een Bestuurslid wordt gekozen als lid van de Eerste of Tweede Kamer,
Europees Parlement, Provinciale Staten of Gemeenteraad, dan blijft het
Bestuurslid in functie totdat een vervanger is benoemd.
Artikel 11: Benoeming stemhebbende Leden Dagelijks Bestuur.
1. Leden van het Dagelijks Bestuur van het N.S.O.V. worden door de Algemene
Vergadering uit een bindende voordracht van ten minste zeven leden van het
Landelijk Bestuur, uit haar midden gekozen. Het Dagelijks Bestuur wijst uit
haar midden een secretaris en een penningmeester aan; de Voorzitter van het
N.S.O.V. wordt jaarlijks, op voordracht van het Landelijk Bestuur, door dc
Algemene Vergadering gekozen.
2. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd gekozen, te allen tijde
door het orgaan, dat hem heeft gekozen, worden ontslagen of geschorst, indien—
dit orgaan daartoe dringende redenen aanwezig acht, met dien verstande dat voor—
een daartoe strekkend besluit, een meerderheid van drie/vierde van de
uitgebrachte stemmen is vereist.
3. Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met
twee derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van die vergadering.
Artikel 12: Stemrecht Leden.
1. Stemrecht van de leden van de Afdelingen: alle leden, met uitzondering van de
geschorste leden, hebben toegang tot de Algemene Vergaderingen van de
Provinciale, Gemeentelijke casu quo Intergemeentelijke Afdelingen en hebben—
daar ieder een stem.
2. Een lid heeft geen persoonlijk stemrecht over zaken die hem, of zijn echtgenoot,
of zijn geregistreerde partner of een van zijn bloedverwanten in rechte lijn
persoonlijk betreffen.
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3. Een lid, dat krachtens artikel 12 lid 1 stemgerechtigd is, kan aan een ander
stemgerechtigd lid een schriftelijke volmacht verlenen tot het uitbrengen van
zijn stem. Een stemgerechtigd lid mag echter niet meer dan drie stemmen
uitbrengen.
Artikel 13: Bevoegdheden Bestuursorganen.
1. Aan de Algemene Vergadering van het N.S.O.V. komen alle bevoegdheden toe,—
die niet door de Statuten of de wet aan andere organen zijn opgedragen. Een
nadere omschrijving van deze bevoegdheden is vastgelegd in het Huishoudelijk—
Reglement van het N.S.O.V.
2. Behoudens de beperkingen van de Statuten is het Landelijk Bestuur belast met—
het besturen van het N.S.O.V.
3. Het Landelijk Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door het Dagelijks Bestuur en of
Vaste Commissies, zie artikel 9 lid 6. De leden van deze Commissies worden
benoemd en ontslagen door het Landelijk Bestuur.
Artikel 14: Vertegenwoordiging.
1. Het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt het N.S.O.V. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de Voorzitter en de Secretaris.
2. Het Dagelijks Bestuur kan zich terzake van haar vertegenwoordigingsbevoegdheid laten vertegenwoordigen door een of meer schriftelijk
gevolmachtigden, door middel van een duidelijk binnen de grenzen van deze
bevoegdheden omschreven schriftelijke volmacht.
3. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot het
verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen, het sluiten van
overeenkomsten waarbij het N.S.O.V. zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot
zekerstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Artikel 15: Algemene en Bijzondere Vergaderingen.
1. Het Landelijk Bestuur roept, ten minste één maal per jaar de Algemene
Vergadering bijeen; deze vergadering wordt door de Voorzitter van het
Dagelijks Bestuur geleid. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen met—
in achtneming van een termijn van vier weken. De bijeenroeping geschiedt in
het huisorgaan van het N.S.O.V. en door middel van een aan alle gewone leden
en Afdelingen te zenden schriftelijke kennisgeving, met tijdige toezending van—
overzicht van de agendapunten die ter vergadering worden behandeld.
De Algemene Vergadering is in ieder geval de jaarvergadering van het
N.S.O.V., waar met name de jaarstukken ter goedkeuring worden overlegd, de—
voorzitter van het Dagelijks Bestuur wordt gekozen en de statuten kunnen
worden gewijzigd. Verder kunnen Algemene Vergaderingen bijeengeroepen
worden wanneer het landelijk bestuur dit noodzakelijk acht.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is—
tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de Alegemene
vergadering is het Dagelijks Bestuur verplicht, een Bijzondere Algemene
Vergadering bijeen te roepen binnen een termijn van maximaal vier weken,
vanaf de ontvangst van het ingediende verzoek.
3. Indien aan een verzoek tot bijeenroepen van een Bijzondere Vergadering binnen
veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die
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bijeenroeping overgaan op de wijze als waarop het Landelijk Bestuur de
Bijzondere Vergadering bijeenroept. De verzoekers kunnen dan anderen dan
bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de
notulen.
4. Een Bijzondere Vergadering wordt met redenen omkleed bijeengeroepen. Het
vaststellen van de wijze waarop Algemene en Bijzondere vergaderingen worden
bijeengeroepen, alsmede het opstellen van de agenda en het vaststellen van de
wijze waarop besluiten worden genomen en uitgevoerd alsmede de wijze waarop—
een besluit van de Algemene of Bijzondere vergadering wordt vernietigd,
worden geregeld in het Huishoudelijk Reglement van het N.S.O.V.
Artikel 16 Het Boekjaar
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Artikel 17: De Jaarstukken.
1. Het Dagelijks Bestuur brengt op de Algemene Vergadering, binnen zes maanden—
na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door het
Landelijk Bestuur, een jaarverslag uit over de gang van zaken in het N.S.O.V. en—
het gevoerde beleid.
Zij overlegt de balans en de staat van baten en lasten, met een toelichting, ter
goedkeuring aan de Algemene Vergadering. De jaarstukken liggen een maand
voor de Algemene Vergadering ter inzage bij het Landelijk Secretariaat. Deze
stukken worden ondertekend namens het Landelijk bestuur door de leden van
het Dagelijks bestuur. Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan
wordt daar onder opgaaf van redenen melding van gemaakt.
2. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks een financiële commissie; zij
onderzoekt de jaarstukken en brengt ter Algemene Vergadering hiervan verslag
uit van haar bevindingen. Dit verslag ligt een maand voor de Algemene
Vergadering ter inzage bij het Landelijk Secretariaat. Het Landelijk Bestuur is
ten behoeve van dit onderzoek verplicht alle door de commissie gevraagde
stukken ter inzage te verstrekken en inlichtingen te verschaffen. Deze
Commissie heet "de Commissie voor Financieel Toezicht'.
3. Tevens kan het Landelijk Bestuur op verzoek van deze commissie, een
onafhankelijke deskundige opdracht geven de stukken, genoemd in lid 2,
wegens bijzondere kennis te beoordelen. Deze brengt van zijn bevindingen aan
de Commissie voor Financieel Toezicht schriftelijk verslag uit.
Artikel 18: Toepasbaarheid der Statuten.
Deze Statuten zijn of kunnen overeenkomstig van toepassing worden verklaard op
alle Afdelingen van het N.S.O.V. die een Algemene Vergadering hebben.
Bepalingen omtrent de toepasbaarheid worden verder vastgelegd in het
Huishoudelijk Reglement van het N.S.O.V. en nader omschreven in het Provinciaal
en of Gemeentelijk casu quo Intergemeentelijk Huishoudelijk Reglement.
Artikel 19: Commissie van Beroep.
1. De Commissie van Beroep heeft onder andere als taak de aan haar voorgelegde
geschillen tussen het N.S.O.V., zijn Afdelingen en of zijn leden te beoordelen en—
een uitspraak te doen die bindend is voor alle betrokken leden en organen.
2. De Commissie van Beroep bestaat uit vijf onafhankelijke personen, die geen
bestuurlijke functies bekleden binnen het Landelijk Bestuur, Dagelijks Bestuur,
noch in het Provinciale of Gemeentelijke casu quo Intergemeentelijke
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Afdelingsbestuur. Deze commissie bestaat in ieder geval uit twee juristen. De
Voorzitter en Secretaris van deze commissie worden door de commissieleden uit
hun midden gekozen. Beroepszaken moeten door tenminste drie leden van deze
commissie worden behandeld.
3. De commissie kan zonodig in het kader van haar uitspraak ook advies
uitbrengen. Nadere taken en bevoegdheden, samenstelling en werkwijze,
alsmede voorwaarden waaraan partijen moeten voldoen alvorens zij zich tot
deze commissie kunnen wenden, worden in een Reglement voor de Commissie
van Beroep opgenomen; dit Reglement wordt door het Landelijk Bestuur
goedgekeurd en kan door haar aangepast en gewijzigd worden met goedkeuring—
van twee derde van de leden van het Landelijk Bestuur.
Dit Reglement voor de Commissie van Beroep wordt als onderdeel aan het
Huishoudelijk Reglement van het N.S.O.V. toegevoegd.
Artikel 20: Het Wijzigen van Statuten.
1. De Statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene
Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging
van de Statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor de oproeping bedraagt
ten minste zeven dagen.
2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling en
goedkeuring van een voorstel tot wijziging van de Statuten hebben gedaan,
moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel,
waarin de voorgestelde 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.
Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen voor de
desbetreffende vergadering, in het huisorgaan van het N.S.O.V. gepubliceerd en
wordt een afschrift aan alle Leden en Afdelingen toegezonden.
3. Een besluit tot wijziging van de Statuten behoeft tenminste twee/derde van de
uitgebrachte geldige stemmen;
4. Een wijziging van Statuten treedt niet in werking dan, nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt.
Van dit tijdstip en van de letterlijke tekst van de aangenomen bepalingen wordt
mededeling gedaan in het huisorgaan van het N.S.O.V. Ieder lid van het
Landelijk Bestuur, mits schriftelijk gevolmachtigd door het Landelijk Bestuur, is—
afzonderlijk tot het doen maken en tekenen van de akte bevoegd.
Artikel 21: Ontbinding en vereffening.
1. Het N.S.O.V. wordt ontbonden op een daartoe strekkend besluit van de
Algemene Vergadering, met tenminste twee derde van de uitgebrachte geldige
stemmen.
2. De vereffening geschiedt met toepassing van de artikelen 23 en volgende van
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, behoudens het hierna volgende.
3. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen,
geschiedt de vereffening door het Landelijk Bestuur.
4. Een batig saldo zal door de vereffenaars worden uitgekeerd aan een doel, welk—
door de Algemene Vergadering wordt aangenomen.
5. Na ontbinding blijft het N.S.O.V. voortbestaan, voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen
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van de Statuten en Reglementen zoveel mogelijk van kracht.
6. In de stukken en aankondigingen die nog van het N.S.O.V. uitgaan, moet aan de
naam toegevoegd worden: in Liquidatie. De beeindiging van het N.S.O,V. wordt—
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken.
Artikel 22: Het bepalen van de handelwijze als de Statuten daarin niet hebben
voorzien.
In alle gevallen waarin de Statuten en de te onderscheiden Reglementen niet
voorzien, beslist het Landelijk Bestuur. Tegen deze beslissing kan door de
belanghebbende beroep worden ingediend bij de Commissie van Beroep.
Slotverklaring
Tenslotte verklaarden de comparanten dat voor de eerste maal tot bestuurders van de
stichting zullen optreden:
als voorzitter: de comparant sub a;
als secretaris: de comparant sub d;
als penningmeester: de comparante sub b;
als gewoon lid: de comparant sub c.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Eindhoven op de datum, in het hoofd—
dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de
comparanten hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te
hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris,
ondertekend.
(volgen handtekeningen)
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