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S T A T U T E N 
Naam. Zetel. 
Artikel 1 
De vereniging draagt de naam: Vereniging Insolventierecht Advocaten "INSOLAD". 
Zij is gevestigd te Utrecht. 
Doel 
Artikel 2 
2.1. De vereniging heeft ten doel: 

a. het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten op het terrein
van het insolventierecht;

b. het onderhouden en de bevordering van de onderlinge betrekkingen tussen
aangesloten leden, aspirant-leden, buitengewone leden en leden van verdienste, alsmede
de behartiging van hun belangen,
een en ander in de meest uitgebreide zin des woords.

2.2. De vereniging tracht dit doel te bereiken onder meer door:
- het organiseren van studiebijeenkomsten en opleidingen of het verlenen van
medewerking daaraan;
- de onderlinge uitwisseling van informatie;
- het instellen en handhaven van maatregelen ter bevordering van de deskundige
beroepsuitoefening door individuele leden en aspirant-leden,
alsmede door andere activiteiten die tot dit doel kunnen bijdragen.

Lidmaatschap 
Artikel 3 
3.1. De vereniging kent: 

(i) leden;
(ii) aspirant-leden;
(iii) buitengewone leden;
(iv) leden van verdienste en;
(v) fellows.
Als hierna in artikel 6 en artikel 7 gesproken wordt van lidmaatschap en lid/leden worden
hieronder lidmaatschap van leden, aspirant-leden, buitengewone leden en leden van
verdienste respectievelijk leden, aspirant-leden, buitengewone leden en leden van
verdienste mede begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2. Leden van de vereniging kunnen slechts zijn advocaten die ten tijde van het indienen van de
aanvraag tot toelating als lid:
a. gedurende tenminste zeven (7) jaar als advocaat zijn ingeschreven overeenkomstig

het bepaalde in de advocatenwet, en in die periode als zodanig hebben gewerkt; en
b. gedurende de drie (3) aan de aanvraag voorafgaande jaren gemiddeld ten minste

vierhonderd (400) voor vergoeding in aanmerking komende uren per jaar hebben
besteed aan insolventierecht en door opleiding en ervaring deskundigheid bezitten op
dat rechtsgebied. Onder opleiding wordt verstaan ten minste het doorlopen hebben
van een door het bestuur daartoe goedgekeurde cursus; en

c. het door het bestuur als zodanig aangewezen toelatingsexamen niet eerder dan drie
(3) jaar voor de aanvraag met goed gevolg hebben afgelegd.

3.3. Deskundigheid als bedoeld in lid 2, sub b, dient ten genoegen van het bestuur aannemelijk 
te worden gemaakt. 
De advocaat die aan de vereisten van art. 3 lid 2 voldoet, wordt door het bestuur toegelaten 
als lid, tenzij de gegronde vrees bestaat dat hij als lid inbreuk zal maken op de statuten, 
reglementen of besluiten van de vereniging, dan wel de toelating tot het lidmaatschap van de 
vereniging naar het oordeel van het bestuur redelijkerwijs niet kan worden gevergd. 

3.4. Aspirant-leden van de vereniging kunnen slechts zijn advocaten die: 
a. na voltooide stage langer dan twee jaar als advocaat zijn ingeschreven;
b. ten tijde van het indienen van de aanvraag tot toelating als aspirant-lid gedurende de

twee (2) aan de aanvraag voorafgaande jaren gemiddeld ten minste
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tweehonderdvijftig (250) voor vergoeding in aanmerking komende uren per jaar 
hebben besteed aan insolventierecht; en 

c. op aantoonbare wijze zich hebben bekwaamd of bezig zijn zich te bekwamen in de
praktijk van het insolventierecht; hieronder wordt verstaan dat het aspirant-lid het vooruitzicht
biedt dat hij bij voortzetting en ontwikkeling van zijn praktijk op het gebied van het
insolventierecht op termijn aan de eisen van het lidmaatschap kan voldoen.

3.5. Het bestuur kan aan natuurlijke personen, al dan niet advocaat, die blijk hebben gegeven
van bijzondere belangstelling en kundigheid op het gebied van insolventierecht, het
buitengewoon lidmaatschap toekennen.

3.6. Het bestuur kan aan hen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de
vereniging het lidmaatschap van verdienste toekennen.

3.7. Fellows van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen:
a. die werkzaam zijn of zijn geweest op het gebied van insolventierecht; en
b. die blijk hebben gegeven van bijzondere belangstelling voor dit rechtsgebied; en
c. waarvan aannemelijk is dat hun betrokkenheid bij de vereniging zal kunnen bijdragen

aan de verwezenlijking van de doelstellingen daarvan.
3.8. Het bestuur beslist over de toelating als fellow. 
3.9. Fellows hebben het recht om aan daartoe door het bestuur aangewezen evenementen van 

de vereniging deel te nemen en gebruik te maken van door het bestuur aangewezen 
faciliteiten. Het bestuur kan daaraan voorwaarden verbinden. 

3.10 Fellows zijn verplicht een door het bestuur vast te stellen jaarlijkse contributie te betalen. 
3.11 Aan fellows komen niet de rechten toe die de wet of de statuten aan het lidmaatschap van 

de vereniging verbinden. 
3.12 De toelating als fellow eindigt: 

a. door het overlijden van de fellow;
b. door schriftelijke opzegging door het bestuur of door de fellow, in welk geval de

toelating eindigt op de datum van ontvangst van de opzegging.
Aanvragen (aspirant-)lidmaatschap 
Artikel 4 
4.1. De aanvraag om als lid of aspirant-lid te worden toegelaten dient schriftelijk te worden 

gericht aan het bestuur. Het bestuur beslist over de toelating. 
4.2. Het bestuur deelt de aanvrager bij brief mede of hij als lid respectievelijk aspirant-lid is 

toegelaten of geweigerd. In het laatste geval bevat de brief een opgave van de redenen die 
aan het besluit ten grondslag liggen. 
Indien de toelating is geweigerd staat voor de betrokkene gedurende een maand na 
dagtekening van die brief beroep open op de Commissie van Toezicht, als bedoeld in artikel 
12. Het beroep dient bij aangetekende brief, gericht aan de Commissie van Toezicht, te
worden ingesteld. De Commissie van Toezicht kan besluiten de aanvrager alsnog als lid
respectievelijk aspirant-lid toe te laten.

4.3. Het lidmaatschap neemt een aanvang, zo de aanvrager door het bestuur als lid
respectievelijk aspirant-lid werd toegelaten, op de dag van datering van de in lid 2 bedoelde
brief, zo de aanvrager door de Commissie van Toezicht als lid respectievelijk aspirant-lid
werd toegelaten op de dag van de vergadering van de Commissie van Toezicht waarin zulks
werd beslist en, zo de betrokkene het buitengewoon lidmaatschap respectievelijk het
lidmaatschap van verdienste is toegekend op de dag van de mededeling aan de betrokkene
van het besluit van het bestuur.

Verplichtingen van de leden en aspirant-leden. 
Artikel 5 
5.1. De leden en aspirant-leden zijn verplicht: 

a. tot betaling van een jaarlijkse contributie; bij toetreding van een lid in de eerste helft
van een verenigingsjaar is het lid de gehele contributie, bij toetreding in de tweede
helft van een verenigingsjaar de helft van de contributie verschuldigd;

b. tot naleving van de bepalingen van de statuten, reglementen en besluiten van de
vereniging;

c. zich te onderwerpen aan kwaliteitsbevorderende maatregelen opgenomen in door de
algemene vergadering vastgestelde reglementen.

5.2. De leden van de vereniging zijn gehouden gedurende hun lidmaatschap hun deskundigheid 
en ervaring op peil te houden alsmede gemiddeld ten minste vierhonderd (400) voor 
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vergoeding in aanmerking komende uren per jaar als advocaat aan insolventierecht te 
besteden. Het bestuur kan als voorwaarde voor behoud van het lidmaatschap het met goed 
gevolg doorlopen van door het bestuur daartoe aan te wijzen cursussen verplicht stellen, 
alsmede het bijwonen van een minimum aantal van door de vereniging georganiseerde 
workshops, congressen en dergelijke bijeenkomsten, welke het bevorderen van de 
deskundige beroepsuitoefening op het terrein van het insolventierecht mede tot doel hebben. 

5.3. De aspirant-leden van de vereniging dienen: 
(i) binnen drie (3) jaar na de aanvang van hun aspirant-lidmaatschap een opleiding als

bedoeld in artikel 3, lid 2, sub b doorlopen te hebben; en
(ii) binnen vijf (5) jaar na de aanvang van hun aspirant-lidmaatschap aan alle vereisten

van artikel 3, lid 2, te voldoen en een aanvraag als bedoeld in artikel 4.1 voor het
lidmaatschap als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub (i) gedaan te hebben.

Einde van het Lidmaatschap 
Artikel 6 
6.1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door het overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid per aangetekende brief aan het kantooradres

van de secretaris van de vereniging, in welk geval het lidmaatschap eindigt op de
datum van ontvangst van de aangetekende brief;

c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting, als bedoeld in lid 3.

6.2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur en is slechts mogelijk, wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren dan wel doordat een lid ophoudt te voldoen aan het bepaalde in artikel 3 en/of
artikel 5.

6.3. Het bestuur kan een lid uit het lidmaatschap ontzetten, doch slechts wanneer het lid handelt
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, dan wel indien een lid
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

6.4. Ingeval van opzegging door de vereniging respectievelijk ontzetting wordt het betrokken lid
ten spoedigste bij aangetekende brief, onder opgave van redenen, van het
opzeggingsbesluit respectievelijk ontzettingsbesluit in kennis gesteld.
Gedurende een maand na de ontvangst van die brief heeft de betrokkene de mogelijkheid
van beroep op de Commissie van Toezicht. Het beroep dient bij aangetekende brief, gericht
aan de Commissie van Toezicht, te worden ingesteld. Indien de Commissie van Toezicht
besluit de opzegging respectievelijk ontzetting ongedaan te maken, dan wel niet binnen drie
maanden na het beroep dienaangaande een besluit heeft genomen, wordt het lidmaatschap
van het desbetreffende lid als niet geëindigd beschouwd. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is het lid geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies, welke hij
in de vereniging bekleedt.

6.5. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar is het betrokken lid
de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

Schorsing lidmaatschap 
Artikel 7 
7.1. Het bestuur kan leden van de vereniging te allen tijde schorsen. Gedurende de schorsing 

kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend. 
7.2. Indien het bestuur een lid heeft geschorst, dient het bestuur binnen drie maanden na ingang 

van de schorsing te besluiten hetzij tot opzegging van het lidmaatschap hetzij tot opheffing of 
handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot 
handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan 
daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag, waarop 
het bestuur het besluit tot handhaving heeft genomen. 
Indien het bestuur niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot opzegging van 
het lidmaatschap of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. 
Een geschorst lid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van het bestuur te 
verantwoorden. 

Bestuur 
Artikel 8 
8.1. De vereniging wordt bestuurd door het bestuur. 
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Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 
vervreemding en bezwaring van registergoederen. 
Het bestuur kan onder door hem vast te stellen voorwaarden en met inachtneming van de 
van toepassing zijnde bepalingen van het huishoudelijk reglement aan leden respectievelijk 
aspirant-leden ontheffing verlenen van de vereisten om als lid of aspirant-lid te worden 
toegelaten. 

8.2. Het bestuur wordt uit de leden benoemd door de ledenvergadering. 
Het bestuur bestaat uit een door de ledenvergadering te bepalen aantal van ten minste drie 
leden. 

8.3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, 
behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht is het bestuur 
bevoegd. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering 
meegedeeld. 

8.4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste 
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ledenvergadering 
en mits ter vergadering tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is. 

8.5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de ledenvergadering overeenkomstig het 
voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is 
de ledenvergadering vrij in de keus. 

8.6. Bestuursleden worden benoemd voor ten hoogste drie jaren, bij volstrekte meerderheid van 
de geldig uitgebrachte stemmen. 
Aftredende bestuursleden kunnen terstond worden herbenoemd. 

8.7. Tussentijdse vacatures behoeven slechts dan onverwijld te worden vervuld, indien het aantal 
bestuursleden beneden drie is gedaald. Is dit het geval, dan wordt binnen één maand na het 
ontstaan van de vacature(s) een ledenvergadering bijeengeroepen, ter benoeming van 
nieuwe bestuursleden. 

8.8. Een tussentijds benoemd bestuurslid treedt af op het tijdstip waarop diens voorganger zou 
zijn afgetreden. 

8.9. Het bestuur wijst uit zijn midden de voorzitter, de secretaris en de penningmeester aan. 
Één bestuurslid kan niet meer dan twee functies tegelijk bekleden. 
Bij tussentijds aftreden, overlijden, langdurige ziekte of afwezigheid van één of meer dezer 
functionarissen voorziet het bestuur uit zijn midden in de vervanging. 

8.10. Het bestuur houdt een register waarin worden ingeschreven de namen en adressen van de 
leden, de aspirant-leden, de buitengewone leden, de leden van verdienste en de fellows; 
deze dienen hun adressen en de wijzigingen daarin schriftelijk aan het bestuur op te geven. 

8.11. Voor zover in deze statuten is voorgeschreven dat mededelingen aan of van het bestuur 
schriftelijk dienen plaats te vinden, kan dit ook door middel van een door het bestuur als 
zodanig aangewezen daarmee gelijk te stellen elektronisch communicatiemiddel. 

Bestuursvergaderingen 
Artikel 9 
9.1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuurders dit wenselijk 

acht(en). De bestuurders worden door de secretaris bij oproepingsbrief, onder vermelding 
van de te behandelen onderwerpen, ter vergadering bijeengeroepen. 

9.2. De leiding van de vergadering berust bij de voorzitter; de secretaris houdt de notulen. 
Bij afwezigheid van de voorzitter respectievelijk de secretaris wijst de vergadering een van 
de aanwezigen aan die met de leiding van de vergadering respectievelijk het houden van de 
notulen, zal zijn belast. 

9.3. Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand. 

9.4. Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem; blanco stemmen of ongeldige 
stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. 

9.5. De notulen worden door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering 
vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend. 

Vertegenwoordiging 
Artikel 10 
De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door twee gezamenlijk handelende 
bestuurders. 
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Beëindiging bestuurder 
Artikel 11 
Behalve door ontslag hem door de ledenvergadering gegeven, houdt een bestuurder op bestuurder te 
zijn: 
a. door zijn overlijden;
b. door vrijwillig of periodiek aftreden;
c. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij op enigerlei wijze het vrije beheer over zijn

vermogen verliest alsook, doordat hij onder curatele wordt gesteld;
d. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.
Commissie van Toezicht
Artikel 12
12.1. De ledenvergadering benoemt een Commissie van Toezicht bestaande uit ten minste drie

natuurlijke personen, die geen leden of aspirant-leden van de vereniging kunnen zijn.
12.2. Zij worden gekozen voor een periode van drie jaren en kunnen eenmaal worden 

herbenoemd. Afgetreden leden kunnen gedurende de eerste drie jaren na hun aftreden niet 
opnieuw worden benoemd. 

12.3. Wanneer het aantal van deze leden beneden drie daalt, hebben de overblijvende leden de 
verplichting om de Commissie tijdelijk tot ten minste drie leden aan te vullen. De op deze 
wijze aangetrokken leden van de Commissie van Toezicht hebben zitting tot de 
eerstvolgende jaarlijkse ledenvergadering. 

12.4. Van de in de Commissie van Toezicht plaatsvindende mutaties geeft zij onverwijld kennis 
aan het bestuur. 

12.5. De Commissie van Toezicht is bevoegd op verzoek van het bestuur, dan wel op eigen 
initiatief het bestuur te adviseren over onderwerpen welke verband houden met de taken van 
de vereniging, behoudens ten aanzien van het voornemen tot opzegging of ontzetting van 
casu quo uit het lidmaatschap of aspirant-lidmaatschap. 

12.6. De Commissie van Toezicht is bevoegd het bestuur schriftelijk te verzoeken een 
ledenvergadering bijeen te roepen, onder opgave van de punten van behandeling. 
Indien deze vergadering niet binnen één maand na de datum van ontvangst van het verzoek 
is bijeengeroepen, is de Commissie van Toezicht bevoegd zelf tot bijeenroeping over te 
gaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13. 

12.7. De Commissie van Toezicht kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. 
Ledenvergaderingen 
Artikel 13 
13.1. Een ledenvergadering wordt ten minste eenmaal per jaar en wel binnen zes maanden na het 

einde van het verenigingsjaar gehouden. 
Voorts wordt een ledenvergadering bijeengeroepen, zo dikwijls hetzij het bestuur dit 
wenselijk acht hetzij de Commissie van Toezicht dit wenst, overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 12, lid 6, hetzij ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen 
van een/tiende gedeelte van de stemmen, waarover alle stemgerechtigde leden tezamen 
beschikken, zulks schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen aan het 
bestuur verzoekt. 
Indien alsdan de ledenvergadering niet binnen veertien dagen na indiening van dat verzoek 
op een termijn van ten hoogste vier weken overeenkomstig lid 2 van dit artikel wordt 
gehouden, is iedere verzoeker, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten 
bepaalde, bevoegd de ledenvergadering bijeen te roepen. 

13.2. Bijeenroeping van een ledenvergadering vindt plaats door het bestuur door middel van een 
circulaire aan de leden, aspirant-leden en buitengewone leden, verzonden ten minste twee 
weken voor de datum der vergadering met vermelding van de door het bestuur, met 
inachtneming van het bepaalde in lid 1 en artikel 12, lid 6, vast te stellen punten van 
behandeling. 

13.3. De ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie van ten minste drie leden, niet zijnde 
aspirant- of buitengewone leden, die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De 
commissie onderzoekt de in artikel 15, lid 3, bedoelde stukken van het bestuur en brengt 
aan de jaarlijkse ledenvergadering verslag uit. Vereist dit onderzoek bijzondere kennis dan 
kan de commissie op kosten van de vereniging zich door een of meer deskundigen doen 
bijstaan. 

Stemming 
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Artikel 14 
14.1. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
Blanco of ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. 
Ieder lid mits niet geschorst is stemgerechtigd en heeft recht op het uitbrengen van één 
stem. 

14.2. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. 
14.3. Behoudens de uitzonderingen, in deze statuten bepaald, geschiedt: 

a. stemming over zaken mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering aan
schriftelijke stemming de voorkeur geeft;

b. stemming over personen schriftelijk, tenzij mondelinge stemming wordt voorgesteld
door de voorzitter van de vergadering en geen der aanwezigen hiertegen bezwaar
maakt.

14.4. Bij mondelinge stemming is besluitvorming bij acclamatie toegestaan, mits geen der 
aanwezigen zich hiertegen verzet. 

14.5. Leden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch slechts door een 
schriftelijk gevolmachtigd ander stemgerechtigd lid der vereniging. Een stemgerechtigd lid 
kan ten hoogste twee (2) andere leden vertegenwoordigen. 

14.6. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger 
of, bij hun afwezigheid, door het naar anciënniteit oudste aanwezige bestuurslid. Bij 
afwezigheid van alle bestuursleden voorziet de vergadering zelf in haar leiding. De secretaris 
van het bestuur dan wel, zo deze met de leiding van de vergadering is belast of niet 
aanwezig is, een ander stemgerechtigd lid van de vereniging, door de voorzitter aan te 
wijzen, houdt de notulen. De voorzitter en de secretaris van een vergadering, die ingevolge 
artikel 13, lid 1, laatste volzin, door één van de leden is bijeengeroepen, worden door de 
ledenvergadering aangewezen. 
De notulen worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de 
desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende ledenvergadering; in het 
laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die 
volgende vergadering ondertekend. De notulen worden in het notulenboek der 
ledenvergadering bewaard. 

Geldmiddelen. Verenigingsjaar. Balans en staat van baten en lasten. 
Penningmeester 
Artikel 15 
15.1. De contributie wordt jaarlijks door de ledenvergadering vastgesteld. 
15.2. Het verenigingsjaar en het boekjaar zijn gelijk aan het kalenderjaar. 
15.3. Het bestuur brengt op de jaarlijkse ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het 

boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenvergadering, een jaarverslag 
uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans 
en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering 
over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening 
van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. 
Goedkeuring door de ledenvergadering van de in dit lid bedoelde stukken strekt het bestuur 
tot decharge voor zijn bestuur, tenzij de vergadering een voorbehoud maakt. 

15.4. De penningmeester is belast met het beheer van het vermogen van de vereniging. Hij 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. 

15.5. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 3 en 4 van dit artikel gedurende 
tien jaren te bewaren. 

Statutenwijziging 
Artikel 16 
16.1. Een besluit tot wijziging van de statuten, dan wel tot ontbinding van de vereniging kan door 

de ledenvergadering slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste 
drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een ledenvergadering waarin ten minste de helft 
van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

16.2. Is ter vergadering waarin een besluit als in lid 1 bedoeld aan de orde wordt gesteld, niet ten 
minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een 
tweede vergadering bijeengeroepen te houden binnen dertig dagen na de eerste, waarin met 
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een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het 
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit overeenkomstig het in de eerste 
vergadering aan de orde gestelde voorstel kan worden genomen. 

16.3. Een oproeping tot een ledenvergadering, als in lid 1 bedoeld, moet ten minste twee weken 
voor de dag van de vergadering worden gedaan. 

16.4. Degenen die de vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de statuten 
bijeenroepen, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van 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 der vergadering. 
Bij de oproeping tot de vergadering wordt van het vorenstaande mededeling gedaan. 
Elk lid zal op zijn verzoek kosteloos een afschrift van het voorstel kunnen verkrijgen. 

16.5. Wijzigingen in de statuten treden in werking zodra hiervan een notariële akte is opgemaakt; 
iedere bestuurder is tot het verlijden van de desbetreffende akte bevoegd. 

Ontbinding 
Artikel 17 
17.1. De vereniging wordt ontbonden: 

a. door een daartoe strekkend besluit van de ledenvergadering, met inachtneming van
artikel 16;

b. na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de toestand van
de boedel, hetzij door insolventie;

c. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt;
d. door het geheel ontbreken van leden.

17.2. Zij die bij ontbinding ingevolge het sub a van lid 1 bepaalde zitting hebben in het bestuur van
de vereniging, zijn belast met de vereffening.

17.3. Wordt de vereniging door het geheel ontbreken van leden ontbonden, dan worden op
verzoek van belanghebbenden of op vordering van het openbaar ministerie door de
rechtbank vereffenaars benoemd.

17.4. Omtrent de bestemming van een eventueel batig saldo wordt door de ledenvergadering
beslist.

17.5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vereniging berusten
onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen, gedurende ten minste de
door de Wet voorgeschreven termijn.

*** 




