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SUFvH/60013092 

VAN DOORNE N.V. 

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 
NEDERLANDSE VERENIGING TOT BESCHERMING VAN VOGELS 

Heden, éénendertig december tweeduizend vijftien, verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur 
Eelman, notaris te Amsterdam: ------------------------------------------------------------------------------- 
mevrouw mr. Frederike van Harskamp, geboren te Amsterdam op één november 
negentienhonderd negenenzeventig, met kantooradres 1081 KM Amsterdam, 
Jachthavenweg 121. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
De verschenen persoon verklaart dat: ---------------------------------------------------------------------- 

de Ledenraad van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse 
Vereniging tot Bescherming van Vogels, statutair gevestigd te Zeist, met adres: 
3707 BM Zeist, Boulevard 12, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandelonder dossiernummer: 40530150, hierna te noemen: de "Vereniging", op 
elf mei tweeduizend vijftien, met inachtneming van statutaire voorschriften heeft 
besloten de statuten van de Vereniging algeheel te wijzigen, alsmede om de 
verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten 
blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een exemplaar aan deze 
akte zal worden gehecht (Bijlage); m m __ 

de statuten van de Vereniging laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging 
op negentien februari tweeduizend zeven, verleden voor mr. M.M. Elings-van 
Hooidonk, notaris te Zeist. ------------------------------------------------------------------------------ 

Ter uitvoering van vermeld besluit tot algehele statutenwijziging verklaart de verschenen 
persoon de statuten met ingang van één januari tweeduizend zestien algeheel te wijzigen 
en ten gevolge daarvan vast te stellen als volgt: ---------------------------------------------------------- 
STATUTEN --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
H 00 FDSTU K 1 - AL GEM ENE BEP ALI N G EN ------------------------------------------------------------ 
Beg ri ps b e pal i n gen --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Arti kei 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. In deze Statuten wordt verstaan onder: ------------------------------------------------------------- 

a. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in 
artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; ------------------------------------- 

b. Auditcommissie: de commissie als bedoeld in artikel 4 lid 2 van deze Statuten, 
die belast is met het houden van toezicht op in ieder geval de financiële gang 
van zaken binnen de Vereniging in het algemeen en voorts met de toetsing van 
de werking van de administratieve organisatie en alle daarin besloten 
maatregelen van interne controle; ------------------------------------------------------------ 

c. Benoemingscommissie: de commissie als bedoeld in artikel 4 lid 4 van deze 
Statuten; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

d. Bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de Vereniging; ------------ 
e. Bestuurder: een Bestuurder van de Vereniging; ------------------------------------------ 
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f. Bureau: het bureau (kantoor) van de Vereniging en de medewerkers van de 

Ve re n ig i ng; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

g. contributieperiode: de vooraf vastgestelde periode waarover door een lid 

contributie betaald dient te worden; ---------------------------------------------------------- 

h. goedkeuren: het goedkeuren van een besluit of een voorstel; ------------------------ 

i. Kascontrolecommissie: de commissie als bedoeld in artikel 4 lid 5 van deze 
Statuten; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

j. Kiescommissie: de commissie als bedoeld in artikel 4 lid 3 van deze Statuten, 
die de verkiezing van de Ledenraadsleden begeleidt; ---------------------------------- 

k. leden: gewone leden, ereleden en leden voor het leven gezamenlijk; -------------- 
I. Ledenblad: het officiële communicatiekanaal van de Vereniging; -------------------- 
m. Ledenraad: de algemene ledenvergadering van de Vereniging bestaande uit 

afgevaardigden die door en uit de leden zijn gekozen als bedoeld in artikel 39 
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; ---------------------------------------------------- 

n. Ledenraadsleden: de afgevaardigden die zitting nemen in de Ledenraad als 
bedoeld in artikel 39 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; ------------------------ 

o. lidmaatschap: de hoedanigheid of het zijn van lid, inclusief alle rechten en 
pi ichten daaraan verbande n; ------------------------------------------------------------------ 

p. lidmaatschapsperiade: de periode vanaf het moment van aanmelding van een 
lid tot het moment van het einde van het lidmaatschap; -------------------------------- 

q. Raad van Toezicht: het orgaan dat belast is met het houden van toezicht binnen 
de Vere n ig i ng; ------------------------------------------------------------------------------------- 

r. schriftelijk: per post, per telefax, per e-mail, of via enig ander elektronisch 
communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat 
leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; ------------ 

s. Selectiecommissie: de door de Raad van Toezicht ingestelde commissie, 
bestaande uit (afgevaardigden uit) de Raad van Toezicht en de 
Be n oe m i ngsco m m iss ie; ------------------------------------------------------------------------- 

t. Statuten: deze Statuten; ------------------------------------------------------------------------ 
u. vaststellen: na goedkeuring door een ander orgaan (indien van toepassing), het 

fixeren van een besluit of een voorstel; ----------------------------------------------------- 
v. Vereniging: deze Veren iging. ------------------------------------------------------------------ 

2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip 
of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of 
woord in en om gekeerd. -------------------------------------------------------------------------------- 

3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het 
mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. --- 

Naam en zetel ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Art i kei 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De Vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging tot Bescherming van 

Vogels. De naam kan afgekort worden tot: Vogelbescherming Nederland. ------------ 
2. 
Doel 

De Vereniging is gevestigd in de gemeente Zeist. ----------------------------------------------- 
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Arti kei 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Het doel van de Vereniging is op te komen voor in het wild levende vogels en hun 

leefgebieden, in Nederland en wereldwijd, samen met mensen die de bescherming 
van vogels en natuur belangrijk vinden waardoor bij wordt gedragen aan het behoud 
van de natuur en een leefbare wereld, en al hetgeen dat met het vorenstaande 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. - 

2. De Vereniging probeert haar doelonder meer te bereiken door: ----------------------------- 
a. het inspireren met wetenschap en met succesvolle voorbeelden van 

bescherming van vogels en hun leefgebied; ----------------------------------------------- 
b. het (doen) monitoren van (de ontwikkelingen in) vogelpopulaties en van de 

kwal iteit van hun leefgebieden; --------------------------------------------------------------- 
c. het (uit)voeren van projecten, dan wel het ter beschikking stellen van middelen 

aan projecten die passen binnen het doel van de Vereniging; ------------------------ 
d. het bevorderen van samenwerking van de Vereniging met relevante 

orga nis ati es ; --------------------------------------------------------------------------------------- 
e. het bevorderen van de contacten met en ten behoeve van de Vereniging; -------- 
f. het innen van contributiebijdragen van leden; --------------------------------------------- 
g. fondsenverwerving in de meest uitgebreide zin van het woord; ---------------------- 
h. het verwerven van schenkingen, legaten en nalatenschappen; ---------------------- 
i. alle andere wettige middelen die het doel van de Vereniging dienstig kunnen 

zijn, --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
en al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn, alles in de ruimste zin van het woord. --------------------------------------------------------- 

3. De vereniging beoogt niet het maken van winst. -------------------------------------------------- 
Organisatie ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Art ike I 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De Vereniging kent als organen: ---------------------------------------------------------------------- 

a. de Leden raad; ------------------------------------------------------------------------------------- 
b . het Bes tu ur; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
c. de Raad van Toezicht. -------------------------------------------------------------------------- 

2. Indien het Bestuur uit één persoon bestaat, stelt de Raad van Toezicht een 
Auditcommissie in als vaste commissie, bestaande (in meerderheid) uit leden van de 
Raad van Toezicht. Deze Auditcommissie is, onder verantwoordelijkheid van de Raad 
van Toezicht, belast met het houden van toezicht op in ieder geval de financiële gang 
van zaken binnen de Vereniging in het algemeen en voorts met de toetsing van de 
werking van de administratieve organisatie en alle daarin besloten maatregelen van 
interne controle. De samenstelling en werkwijze van de Auditcommissie wordt nader 
uitgewerkt door de Raad van Toezicht. Indien het Bestuur uit meerdere personen 
bestaat is de Raad van Toezicht vrij in de keuze tot het instellen van een 
Au d itco m m iss ie. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. De Vereniging kent een Kiescommissie. De Kiescommissie organiseert de verkiezing 
voor de Ledenraadsleden en zorgt ervoor dat deze verkiezing op goede wijze 
verloopt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. In geval van (een) vacature(s) in het Bestuur stelt de ledenraad een 
Benoem i ngscom m iss ie in. ------------------------------------------------------------------------------ 

5. De ledenraad stelt een Kascontrolecommissie in als vaste ledenraadscommissie. ---- 

6. Het Bestuur kan besluiten, al dan niet tijdelijk, (advies)commissies in te stellen. Het 

Bestuur zal dan de taken, bevoegdheden, de wijze van verantwoording en de 

evaluatie van de (advies)commissie nader uitwerken. ------------------------------------------ 
HOOFDSTUK 2 - lEDEN --------------------------------------------------------------------------------------- 
leden; soorten leden en donateurs ----------------------------------------------------------------------- 
Arti kei 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De Vereniging kent (i) gewone leden, (ii) ereleden, (iii) leden voor het leven, (iv) 

ju niorleden en (v) donateurs. -------------------------------------------------------------------------- 
2. De ereleden, leden voor het leven en gewone leden gezamenlijk worden hierna 

aa nged u id a Is de I ed en. --------------------------------------------------------------------------------- 
3. Gewone leden zijn natuurlijke personen die zich als lid hebben aangemeld en door het 

Bestuur zijn toegelaten. --------------------------------------------------------------------------------- 
4. Ereleden zijn natuurlijke personen die zich bijzonder verdienstelijk voor de Vereniging 

of het doel van de Vereniging hebben gemaakt en die als zodanig door de ledenraad 
op schriftelijk voorstel van het Bestuur zijn benoemd. ------------------------------------------- 

5. leden voor het leven zijn natuurlijke personen die, middels een eenmalige bijdrage, 
het levenslange lidmaatschap hebben verworven. ----------------------------------------------- 

6. Juniorleden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben 
bereikt, die zich als juniorlid hebben aangemeld en door het Bestuur zijn toegelaten. -- 

7. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die de Vereniging steunen door 
een periodieke (geldelijke) bijdrage en die door het Bestuur als zodanig zijn 
toegelaten. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Het Bestuur wordt geacht een natuurlijk persoon, die zichzelf heeft aangemeld, als lid 
te hebben toegelaten, tenzij het Bestuur schriftelijk binnen twee maanden na 
aanmelding onder opgave van redenen heeft medegedeeld deze persoon niet toe te 
laten. Van een dergelijke afwijzing is beroep mogelijk bij de ledenraad, op de wijze 
als in het huishoudelijk reglement wordt voorzien. ----------------------------------------------- 

9. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging 
worden verkregen. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Het Bestuur houdt een register (ledenadministratie) bij, waarin onder meer alle namen 
en (e-mail)adressen van alle leden zijn opgenomen. Van de leden wordt gevraagd de 
hiervoor bedoelde gegevens, alsmede wijzigingen daarin, aan het Bestuur door te 
geven. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

leden; contri butie en b ijd rage ------------------------------------------------------------------------------ 
Art ike I 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Gewone leden en juniorleden betalen steeds voor een vooraf vastgestelde periode 

ee n co n tri b u ti e . -------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. leden voor het leven betalen een eenmalige bijdrage. ----------------------------------------- 
3. Ereleden behoeven geen contributie te betalen of een bijdrage te voldoen. --------------- 
4. Het vaststellen van de hoogte van de contributie wordt nader geregeld in het 
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h u i s hou d el ij k reg I e m e nt. -------------------------------------------------------------------------------- 

5. Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen een gehele of gedeeltelijke ontheffing 

van de verplichting tot het betalen van de contributie of bijdrage te verlenen. ------------ 

6. De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd, voor de eerste maal op de dag 

waarop de aanmelding van het lid of juniorlid op het Bureau is ontvangen. -------------- 
leden; ei nde I id maatschap ----------------------------------------------------------------------------------- 
Art i kei 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Het lidmaatschap wordt beëindigd door: ------------------------------------------------------------ 

a. opzegging door het lid; -------------------------------------------------------------------------- 
b. opzegging door de Vereniging; --------------------------------------------------------------- 
c. on tzett i n g; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
d. overlijden van het lid. ---------------------------------------------------------------------------- 

2. Een lid kan het lidmaatschap te allen tijde beëindigen door opzegging. -------------------- 
3. Opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging kan tegen het einde van de 

lidmaatschapsperiade door het Bestuur worden gedaan: -------------------------------------- 
a. wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, niet 

volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de Vereniging over het lopende 
boekjaar heeft void aan; of ---------------------------------------------------------------------- 

b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat 
moment door de Statuten aan het lidmaatschap worden gesteld. ------------------- 

4. De opzeggingstermijn is bij opzegging door de Vereniging ten minste vier weken, voor 
het einde van de lidmaatschapsperiade. De opzegging kan evenwelonmiddellijke 
beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de 
Vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De 
opzegging geschiedt steeds schriftelijk, met opgave van de redenen. Opzegging van 
het lidmaatschap door de Vereniging kan door het Bestuur plaatsvinden met 
onmiddellijke ingang, indien het lid failliet wordt verklaard of aan het lid surseance van 
beta I i n g word t ve ri ee n d. --------------------------------------------------------------------------------- 

5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in 
strijd met de Statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt of wanneer 
het lid de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting geschiedt door het 
Bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt en met opgave 
van redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de 
kennisgeving in beroep te gaan bij de Ledenraad. Gedurende de beroepstermijn en 
hangende het beroep is het betrokken lid geschorst. -------------------------------------------- 

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een contributieperiode eindigt, blijft de 
bijdrage voor die contributieperiode voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij 
het Bestu u r and ers besl ist. ----------------------------------------------------------------------------- 

7. Het juniorlidmaatschap gaat over in een gewoon lidmaatschap op de eerste dag van 
een nieuw kalenderjaar, dat ingaat na het kalenderjaar waarin het juniorlid achttien 
jaar is geworden. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. De Vereniging draagt er zorg voor dat de leden de voor opzegging van het 
lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie 
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wordt in ieder gevalopvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op 

bladzijde 1, 2 of 3 van het Ledenblad. -------------------------------------------------------------- 

Leden; rechten van de leden --------------------------------------------------------------------------------- 
Artikel 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Leden kunnen zich kandidaat stellen tot benoeming van Ledenraadslid met 

inachtneming van het bepaalde in deze Statuten. ------------------------------------------------ 
2. Alle leden worden regelmatig over het werk en de projecten van de Vereniging 

geïnformeerd. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
H 00 F DSTU K 3 - LED EN RAAD ----------------------------------------------------------------------------- 
Ledenraad; samenstelling en verkiezing van Ledenraadsleden --------------------------------- 
Art ike I 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De Ledenraad is de uit Ledenraadsleden bestaande Algemene Vergadering van de 

Vereniging. De Ledenraadsleden worden gekozen overeenkomstig het in dit artikel 
bepaalde. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Door de leden worden uit hun midden ten minste vijfendertig (35) en ten hoogste 
veertig (40) Ledenraadsleden gekozen; aan deze verkiezing kunnen alle leden die niet 
zijn geschorst deelnemen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in dit 
a rti kei. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. De Ledenraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. ------------------ 
4. De Ledenraadsleden worden gekozen voor een periode van ten hoogste vier jaar. Zij 

treden af volgens een door de Ledenraad op te maken rooster van aftreden. Een 
volgens het rooster afgetreden Ledenraadslid is onmiddellijk doch slechts eenmaal 
he rki es baa r . ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. De Kiescommissie roept de leden, door plaatsing van een oproep op de officiële 
website van de Vereniging, in het Ledenblad en/of door verzending van een 
uitnodiging, een en ander te bepalen door de Kiescommissie, op tot kandidaatstelling 
binnen een door de Kiescommissie te bepalen termijn van ten hoogste twee maanden 
na die oproep. Kandidaatstellingen die na de termijn ontvangen zijn, tellen niet mee. 
leder lid dat niet is geschorst, kan zich kandidaat stellen om tot Ledenraadslid te 
worden gekozen dan wel herkozen door middel van een schriftelijk of langs 
elektronische weg verzonden bericht aan de Kiescommissie, met inachtneming van de 
daaraan in het huishoudelijk reglement gestelde voorwaarden. ------------------------------ 

6. De Kiescommissie beoordeelt of de kandidaat voldoet aan het functieprofiel om op de 
lijst met verkiesbare personen te worden geplaatst. Personen die niet op deze lijst 
terechtkomen, krijgen hierover persoonlijk bericht. ----------------------------------------------- 

7. De Kiescommissie brengt de namen van de kandidaten ter kennis van de leden door 
plaatsing van de lijst met verkiesbare personen op de website van de Vereniging en in 
het Led e n b I ad. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Slechts leden die niet zijn geschorst kunnen deelnemen aan de verkiezing van 
Ledenraadsleden. Er kan schriftelijk of via een elektronisch communicatiemiddel 
(internet) worden deelgenomen aan de verkiezing van Ledenraadsleden, een en 
ander te bepalen door de Kiescommissie. Voor deelname aan de verkiezing middels 
een elektronisch communicatiemiddel is vereist dat een lid (i) kan worden 
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geïdentificeerd en (ii) zijn stemrecht kan uitoefenen. -------------------------------------------- 

9. Ieder lid dat niet is geschorst heeft het recht om inzake de verkiezing van 

Ledenraadsleden zoveel stemmen uit te brengen als er ook vacatures zijn. Een stem 

kan slechts op één kandidaat worden uitbracht. Stemmen bij volmacht is niet 

toegestaan. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Door de kandidaat op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht, zal de eerste vacature 

betreffende Ledenraadsleden worden vervuld. Door de kandidaat op wie daarna de 

meeste stemmen zijn uitgebracht, zal, indien aan de orde, de tweede vacature 

betreffende Ledenraadsleden worden vervuld enzovoorts. Indien bij een verkiezing 

van Ledenraadsleden de stemmen staken, beslist de Kiescommissie wie van de 

betrokken kandidaten is gekozen. De uitkomst van de verkiezing wordt aan de leden 

gecommuniceerd door vermelding op de website en/of in het eerstvolgende 

Ledenblad, een en ander te bepalen door de Kiescommissie. -------------------------------- 

11. De uitslag van de stemming wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht aan de 

leden door vermelding op de website en/of in het eerstvolgende Ledenblad. Degene 

die tot Ledenraadslid is gekozen of niet in eerste instantie is gekozen, ontvangt 

hiervan tegelijkertijd van de Kiescommissie een schriftelijk bericht. ------------------------- 
12. Tussentijdse vacatures betreffende Ledenraadsleden worden in die periode vervuld 

als volgt. Door de kandidaat op wie bij de laatstgehouden reguliere verkiezing van 
Ledenraadsleden, nadat de destijds bestaande vacatures allen waren vervuld, de 

meeste stemmen zijn uitgebracht, zal de eerste tussentijdse vacature betreffende 

Ledenraadsleden worden vervuld. Door de kandidaat op wie daarna bij de 

laatstgehouden reguliere verkiezing van Ledenraadsleden de meeste stemmen zijn 

uitgebracht, zal, indien aan de orde, de tweede tussentijdse vacature betreffende 

Ledenraadsleden worden vervuld enzovoorts. Indien er bij de vervulling van een 
tussentijdse vacature betreffende Ledenraadsleden twee of meer kandidaten zijn op 

wie bij de laatstgehouden reguliere verkiezing van Ledenraadsleden een gelijk aantal 

stemmen werd uitgebracht, beslist de Kiescommissie wie van de betrokken 
kandidaten in deze tussentijdse vacature is gekozen. ------------------------------------------- 

13. Nadere regels omtrent het kiezen van Ledenraadsleden en de wijze van stemmen 

worden in het huishoudelijk reglement uitgewerkt en vastgelegd en door de 
Kiescommissie bij de oproeping tot de verkiezing van Ledenraadsleden aan de leden 

be k end gem aa kt. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Ledenraadsleden ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch 

onmiddellijk. Ledenraadsleden hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte 

onkosten. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader 
toegel i cht. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ledenraad; defungeren ledenraadsleden -------------------------------------------------------------- 
Artikel 1 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Een Led e n ra ads I id d efu n geert: -------------------------------------------------------------------------------- 
a. door zijn vrijwillig aftreden; ----------------------------------------------------------------------------- 
b. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is verkozen of door zijn aftreden 

volgens het rooster van aftreden; --------------------------------------------------------------------- 
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c. door het aanvaarden van zijn benoeming tot lid van de Raad van Toezicht of tot 
Bestuurder; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d. door zijn ontslag aan hem verleend door de Ledenraad; een besluit van de Ledenraad 

tot ontslag van een Ledenraadslid kan slechts worden genomen met een meerderheid 

van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen. Van een besluit tot ontslag 

van een Ledenraadslid staat de betrokkene binnen één maand na de dag van 

ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep bij de Raad van Toezicht open. 

De Raad van Toezicht kan besluiten het betreffende besluit van de Ledenraad tot 

ontslag van de Ledenraadslid ongedaan te maken. Gedurende de beroepstermijn en 

hangende het beroep is de betrokkene geschorst, met dien verstande dat de 

betrokkene het recht heeft zich in de vergadering van de Raad van Toezicht, waarin 

het bedoelde beroep wordt behandeld, te verweren; -------------------------------------------- 

e. doordat hij geen lid meer is van de Vereniging; --------------------------------------------------- 

f. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als 

gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van 

zij n goederen wordt i nges teld; ------------------------------------------------------------------------- 

g. door zijn overl ijd en. --------------------------------------------------------------------------------------- 
leden raad; taken en bevoegd heden ---------------------------------------------------------------------- 
Artikel 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De Ledenraad heeft als vertegenwoordiger van alle leden tot taak de doelstelling van 

de Vereniging te bewaken en deze bij de afweging van belangen als uitgangspunt te 
nemen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. De Ledenraad heeft de volgende bevoegdheden: ------------------------------------------------ 
a. het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het Bestuur; ------------------- 
b. het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenraming; 
c. de jaarlijkse bespreking van het te voeren beleid, zoals dit door het Bestuur 

wordt geformuleerd in beleidsplannen en/of meerjarenplannen; --------------------- 
d. de beoordeling van het gevoerde beleid aan de hand van het bestuursverslag 

en eventuele evaluaties van beleidsplannen; --------------------------------------------- 
e. het vaststellen van de jaarrekening; --------------------------------------------------------- 
f. het verlenen van decharge aan het Bestuur en de Raad van Toezicht na 

vaststeIl i ng va n de jaarreken i ng; ------------------------------------------------------------- 
g. het vaststellen van de hoofdlijnen van de werving en selectieprocedure van 

(een) nieuwe Bestuurder( s); ------------------------------------------------------------------- 
h. het vaststellen van het collectief functieprofiel waaraan leden van de Raad van 

Toezicht m oeten voldoen; ---------------------------------------------------------------------- 
i. het, op voordracht van de Raad van Toezicht, benoemen van de leden van de 

Raad van Toezicht; ------------------------------------------------------------------------------ 
j. het schorsen of ontslaan van een lid van de Raad van Toezicht, al dan niet op 

voorstel van de Raad van Toezicht; --------------------------------------------------------- 
k. de Raad van Toezicht te verzoeken een Bestuurder te ontslaan; -------------------- 
I. het ontslaan van Ledenraadsleden; ---------------------------------------------------------- 
m. vaststelling van het functieprofiel van Ledenraadsleden; ------------------------------- 
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n. het besluiten tot het instellen van Ledenraadscommissies en benoeming van 
leden van de Ledenraadscommissies; ------------------------------------------------------ 

o. het besluiten tot benoeming en ontslag van de accountant; _ 

p. het op voordracht van het Bestuur besluiten tot het al dan niet benoemen van 

ereleden; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

q. het besluiten over het al dan niet alsnog toelaten van een door het Bestuur als 
I id geweigerd persoon; -------------------------------------------------------------------------- 

r. besluiten tot het wijzigen van de Statuten en/of het huishoudelijk reglement; ----- 

s. besluiten tot het ontbinden van de Vereniging en het vaststellen van de 

bestemming van hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen 

van de ontbonden Vereniging is overgebleven (het batig saldo); -------------------- 

t. één of meer personen aan te wijzen om de Vereniging te vertegenwoordigen in 
het geval waarin de Vereniging een tegenstrijdig belang heeft met één of meer 
Bestuurders of leden van de Raad van Toezicht; ---------------------------------------- 

u. de bevoegdheden, die niet door de wet of statuten aan andere organen zijn 
o pged ra ge n . --------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht is vereist voor besluiten van de 
Led e n raa d tot: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
a. het vaststellen van het collectief functieprofiel waarin de kwaliteiten en/of de 

hoedanigheden waaraan een lid van de Raad van Toezicht moet voldoen; ------- 
b. het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenraming; 
c. het vaststellen van de jaarrekening; --------------------------------------------------------- 
d. het wijzigen van de Statuten en het ontbinden van de Vereniging, waaronder 

begrepen de bestemming van het batig saldo; -------------------------------------------- 
e. juridische fusie of juridische splitsing. ------------------------------------------------------ 

Ledenraad; vergadering en besluitvorming ------------------------------------------------------------ 
Artikel 12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De Ledenraad vergadert zo vaak hij dat nodig acht maar ten minste tweemaal per 

jaar, zulks ter vervulling van zijn taken zoals in deze Statuten zijn bepaald. De wijze 
van functioneren van de Ledenraad wordt nader geregeld in het huishoudelijk 
reglement. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Vergaderingen worden voorts gehouden zodra tien procent (10%) van de 
Ledenraadsleden de wens daartoe onder opgave van de te behandelen agenda bij de 
voorzitter van de Ledenraad kenbaar hebben gemaakt. ---------------------------------------- 

3. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de 
vergadering te behandelen onderwerpen. De Ledenraad kan besluiten onderwerpen 
aan de agenda toe te voegen. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien 
dagen. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan de 
termijn van bijeenroeping worden verkort. ---------------------------------------------------------- 

4. In de ledenraadsvergadering heeft ieder Ledenraadslid recht op het uitbrengen van 
één stem. Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden 
alle besluiten van Ledenraad genomen met volstrekte meerderheid (de helft + één) 
van de geldig u itgebrachte stem men. --------------------------------------------------------------- 
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5. Een Ledenraadslid kan hetzij persoonlijk, hetzij door middel van een gevolmachtigde, 
zijnde een ander Ledenraadslid, aan de ledenraadsvergadering deelnemen. Niemand 

kan als gevolmachtigde van meer dan één Ledenraadslid optreden. ----------------------- 

6. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle Ledenraadsleden met 

inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van de 

Ledenraadsleden ter ledenraadsvergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien 

de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin 

geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering 

waarin de meerderheid van het aantal Ledenraadsleden aanwezig is. --------------------- 

7. De ledenraadsvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Ledenraad of bij 

diens ontstentenis of afwezigheid door de vice-voorzitter. Zijn zowel de voorzitter als 

de vice-voorzitter van de Ledenraad niet aanwezig, dan voorziet de Ledenraad zelf in 

zijn leiding. Het Bestuur woont de ledenraadsvergaderingen bij, tenzij de Ledenraad 

voorafgaand heeft aangegeven in afwezigheid van het Bestuur te willen vergaderen. 
De leden van de Raad van Toezicht worden tweemaal per jaar uitgenodigd om een 

ledenraadsvergadering bij te wonen. In de ene vergadering zal de Raad van Toezicht 
een toelichting geven over de (goedkeuring van de) jaarrekening. In de andere 

vergadering zal de Raad van Toezicht een toelichting geven op (de vaststelling van) 

het jaarplan en de bijbehorende begroting. -------------------------------------------------------- 

8. De ledenraadsvergaderingen kunnen als toehoorder worden bijgewoond door leden 

tenzij de voorzitter, gehoord de Ledenraad, zulks niet wenselijk acht. ---------------------- 

9. De notulen van een ledenraadsvergadering worden vastgesteld in een volgende 
vergadering en dan ten blijke van vaststelling door de voorzitter ondertekend. ----------- 

10. Besluiten van de Ledenraad kunnen ook buiten een ledenraadsvergadering tot stand 

komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle Ledenraadsleden zich voor het 

desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen 

toegevoegd. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
11. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de Ledenraad, zal 

worden geregeld in het huishoudelijk reglement. ------------------------------------------------ 

Led e n raad; het refe ren d u m ---------------------------------------------------------------------------------- 
Arti kei 13 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De Ledenraad kan, mits hij daartoe besluit met een meerderheid van ten minste 

tweederde van de zittende Ledenraadsleden in een vergadering waarin ten minste 
tweederde van het aantal zittende Ledenraadsleden aanwezig of vertegenwoordigd is, 
een onderwerp aan een referendum onder de leden onderwerpen. ------------------------- 

2. Aan een referendum is voorts onderworpen een besluit van de Ledenraad dat naar 
het oordeel van het Bestuur onherstelbare schade toebrengt aan essentiële belangen 
va n de Vere n i ging. --------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Het Bestuur zal binnen vier maanden na de datum van de in lid 1 of 2 bedoelde 
beslissing van de Ledenraad, dan wel het Bestuur, het referendum doen plaatsvinden. 
De leden worden van het referendum in kennis gesteld door middel van een oproep 
met uitleg en toelichting in het Ledenblad of op een andere schriftelijke wijze. Indien 
het een referendum op grond van lid 2 betreft wordt het betreffende besluit toegelicht 
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met de standpunten van de voor- en tegenstanders. In de oproep wordt aangegeven 

dat de leden hun stem voor of tegen de aan de orde gestelde kwestie, dan wel het 

betreffende besluit kunnen uitbrengen door schriftelijk binnen dertig dagen na de 
verzending op het Bestuur te reageren. ------------------------------------------------------------- 

4. Hangende de uitslag van het referendum wordt uitvoering van het besluit bedoeld in 

lid 2, opgeschort. Indien de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen zich 

tegen het besluit uitspreekt, wordt het besluit geacht niet genomen te zijn. --------------- 

5. Het Bestuur deelt de uitslag van het referendum in het Ledenblad mede. ---------------- 
ledenraad; ledenraadscommissies ---------------------------------------------------------------------- 
Artikel 14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De Ledenraad is bevoegd tot het instellen van Ledenraadscommissies, waaronder 

begrepen een Kiescommissie, een Benoemingscommissie en een 
Kasco ntro I eco m m iss ie. ---------------------------------------------------------------------------------- 

2. De Kiescommissie heeft tot taak het begeleiden van de verkiezing van de 
Ledenraadsleden met inachtneming van het daaromtrent in het huishoudelijk 
reglement bepaalde. De Kiescommissie bestaat uit vijf natuurlijke personen, die door 
de Ledenraad, al dan niet uit zijn midden, worden benoemd; ten minste de 
meerderheid van de Kiescommissie bestaat uit Ledenraadsleden. De Kiescommissie 
is zodanig samengesteld dat de leden van de Kiescommissie ten opzichte van elkaar, 
het Bestuur en de Raad van Toezicht onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. ------- 

3. In geval van (een) vacature(s) in het Bestuur stelt de Ledenraad een 
Benoemingscommissie in. De Benoemingscommissie bestaat uit drie natuurlijke 
personen, die door de Ledenraad uit zijn midden worden benoemd. ----------------------- 
De Benoemingscommissie stelt samen met (afgevaardigden uit) de Raad van 
Toezicht het functieprofielop. De Benoemingscommissie neemt deel aan de werving 
en selectieprocedure onder leiding van de Raad van Toezicht. De 
Benoemingscommissie heeft tevens tot taak het monitoren van de procedure van de 
werving en selectie en de benoemingsprocedure van de nieuwe Bestuurder(s). --------- 

4. De Ledenraad benoemt jaarlijks uit zijn midden een Kascontrolecommissie, bestaande 
uit ten minste twee en ten hoogste drie natuurlijke personen. De 
Kascontrolecommissie heeft tot taak de jaarrekening te onderzoeken en aan de 
Ledenraad verslag uit te brengen van haar bevindingen. Het verslag van de 
Kascontrolecommissie wordt met de jaarrekening aan de Ledenraad aangeboden. ---- 

5. Een Ledenraadscommissie wijst uit haar midden een voorzitter aan en kan uit haar 
midden een vice-voorzitter aanwijzen. De vice-voorzitter van een 
Ledenraadscommissie neemt bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter diens 
functie waar en treedt, zolang de waarneming duurt, in alle rechten en verplichtingen 
van de voorzitter van de Ledenraadscommissie als zodanig. --------------------------------- 

6. Indien het aantal leden van een Ledenraadscommissie beneden het daarvoor 
vastgestelde aantal is gedaald, blijft de betreffende Ledenraadscommissie bevoegd. 
In de eerstvolgende ledenraadsvergadering dient de voorziening in de open plaats of 
de open plaatsen aan de orde te komen. In geval van belet of ontstentenis van alle 
leden van een Ledenraadscommissie, is de Ledenraad verplicht om zo spoedig 

AFSCHRIFT _60013092/1576913_1 Akte van statutenwijziging Nederlandse Vereniging tot Bescherming van 11 
Vogels 



mogelijk in de open plaatsen te voorzien. ---------------------------------------------------------- 

7. Het lidmaatschap van een Ledenraadscommissie eindigt voor een lid van de 

Led e n raa d seo m m iss ie: ---------------------------------------------------------------------------------- 

a. door zijn vrijwill ig aftreden; --------------------------------------------------------------------- 

b. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is verkozen of benoemd is, of 
door zijn aftreden volgens het rooster van aftreden; ------------------------------------ 

c. door het aanvaarden van zijn benoeming tot lid van de Raad van Toezicht of tot 

Bestuurder; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

d. door zijn ontslag aan hem verleend door de Ledenraad; een besluit van de 
Ledenraad tot ontslag kan slechts worden genomen met een meerderheid van 

ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen. Van een besluit tot ontslag 

staat de betrokkene binnen één maand na de dag van ontvangst van de 

kennisgeving van het besluit beroep bij de Raad van Toezicht open. De Raad 

van Toezicht kan besluiten het betreffende besluit van de Ledenraad tot ontslag 
ongedaan te maken. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is 

de betrokkene geschorst, met dien verstande dat de betrokkene het recht heeft 
zich in de vergadering van de Raad van Toezicht, waarin het bedoelde beroep 

wordt beha ndeld, te verweren; ---------------------------------------------------------------- 

e. doordat hij geen lid meer is van de Vereniging; ------------------------------------------ 

f. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij 
als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of 

meer van zijn goederen wordt ingesteld; --------------------------------------------------- 

g. door zijn overl ijden. ------------------------------------------------------------------------------ 

8. Hetgeen in artikel 18 lid 5 tot en met lid 8 is bepaald omtrent de besluitvorming van 

het Bestuur is van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van de 

Led e n raa d seo m m i ss ies. -------------------------------------------------------------------------------- 

9. Aanvullende afspraken over de samenstelling, taken en bevoegdheden van 
Ledenraadscommissies kunnen nader worden uitgewerkt door de Ledenraad. --------- 

HOOFSTU K 4 - B ESTU U R ------------------------------------------------------------------------------------ 
Bestu u r; samenstell i ng en benoem i ng ------------------------------------------------------------------- 
Artikel 15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Het Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van ten 

m inste één natuurlijk persoon. ------------------------------------------------------------------------- 
2. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de Bestuurder(s). -------------------- 
3. Bij de werving, selectie en benoeming van een Bestuurder wordt gewerkt met een 

functieprofiel, waarin de noodzakelijke kwaliteiten voor de vacature beschreven staan. 
De hoofdlijnen van de werving- en selectieprocedure worden door de Ledenraad 
vastgesteld. Het functieprofiel wordt door de Raad van Toezicht met de 
Benoemingscommissie opgesteld. De Raad van Toezicht stelt het zittende Bestuur in 
de gelegenheid advies uit te brengen over het functieprofiel alvorens deze wordt 
vastgesteld door de Raad van T oezicht. ----------------------------------------------------------- 
De Raad van Toezicht stelt een Selectiecommissie samen bestaande uit 
(afgevaardigden uit) de Raad van Toezicht en de Benoemingscommissie. De 
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Selectiecommissie heeft tot taak de selectieprocedure te voeren. Aanvullende 
afspraken omtrent de samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van de 

Selectiecommissie worden nader uitgewerkt door de Raad van Toezicht. ----------------- 

4. Een Bestuurder wordt benoemd voor de duur van zijn arbeidsovereenkomst en is 

(tersto n d) he r be n oe m baa r. ----------------------------------------------------------------------------- 

5. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van 
het Bestuur geschiedt door de Raad van Toezicht. Het salaris en de overige 
arbeidsvoorwaarden van het Bestuur hebben betrekking op de arbeidsrechtelijke 
relatie van de Bestuurder(s) met de Vereniging. Daarnaast ontvangen Bestuurders in 
hun hoedanigheid van Bestuurder van de Vereniging geen bezoldiging, middellijk 
n och a n m id d eli ij k. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Ten behoeve van een goed functionerend Bestuur wordt de Bestuurder/worden de 
Bestuurders periodiek beoordeeld door de Raad van Toezicht. De wijze waarop deze 
beoordeling plaatsvindt zal door de Raad van Toezicht nader worden uitgewerkt. ------ 

7. Ingeval het Bestuur uit meerdere personen bestaat en is er sprake van één of 
meerdere vacatures blijft/blijven de overblijvende Bestuurder(s) volledig bevoegd. ----- 

8. Indien binnen zes maanden na het ontstaan van de vacature voor de laatste en/of 
enige Bestuurder geen benoeming tot stand is gekomen, geschiedt de benoeming 
door de daartoe bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede 
belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid van de president van die rechtbank 
om een voorlopige voorziening te verzoeken. ----------------------------------------------------- 

Bestuur; schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis ----------------------------------------- 
Arti keI 16 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De Raad van Toezicht kan onder opgave van redenen besluiten een Bestuurder te 

schorsen of besluiten een Bestuurder te ontslaan, al dan niet op verzoek van de 
Lede n raad, a nder m eer wegens: --------------------------------------------------------------------- 
a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; ----------------------------- 
b. onverenigbaarheid van functies of belangen; --------------------------------------------- 
c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn 

handhaving als Bestuurder redelijkerwijs niet van de Vereniging kan worden 
ve ri a ng d. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

De Raad van Toezicht besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van 
tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste 
tweederde van de Raad van Toezicht aanwezig is. Indien in deze vergadering niet ten 
minste tweederde aanwezig is, zal binnen veertien dagen na het houden van de 
eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin als ten 
minste de helft aanwezig is, met een meerderheid van ten minste tweederde van de 
uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen. 

2. De schorsing eindigt wanneer de Raad van Toezicht niet binnen drie maanden daarna 
tot ontslag heeft besloten. De geschorste Bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld 
zich in de vergadering waarin zijn schorsing aan de orde is te verantwoorden en kan 
zich daarbij door een raadsman doen bijstaan. --------------------------------------------------- 

3. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de Bestuurder over wiens 
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ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. ----- 
4. Een Bestuurder defungeert voorts: ------------------------------------------------------------------- 

a. door zijn vrijwillig aftreden; --------------------------------------------------------------------- 

b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend 

dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig 

- op hem van toepassing wordt verklaard; ------------------------------------------------- 

c. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij 

als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of 

meer van zijn goederen wordt ingesteld; --------------------------------------------------- 

d. door zijn ontslag door de rechtbank; --------------------------------------------------------- 

e. door zij n overl ijd en. ------------------------------------------------------------------------------ 

5. Ingeval het Bestuur uit meerdere personen bestaat en sprake is van ontstentenis of 

belet van één of meer Bestuurders, berust het Bestuur tijdelijk bij de overblijvende 

Bestuurders. In geval van ontstentenis of belet van alle Bestuurders of de enige 

Bestuurder berust het Bestuur tijdelijk bij één of meer door de Raad van Toezicht - al 

dan niet uit zijn midden - aan te wijzen personen. De Raad van Toezicht is bij 

ontstentenis of belet van het gehele Bestuur verplicht zo spoedig mogelijk in het 
Bestuur te voorzien. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Bestu u r; taken en bevoegd heden -------------------------------------------------------------------------- 
Artikel 17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Vereniging, onder toezicht van de Raad 

van Toezicht en behoudens beperkingen volgens de wet en deze Statuten. Het 
Bestuur heeft de algemene leiding over de Vereniging. De werkwijze van het Bestuur 
kan worden vastgelegd in een reglement. ---------------------------------------------------------- 

2. Bij de vervulling van de taken en bevoegdheden richt het Bestuur zich naar het doel 
en het belang van de Vereniging. Het Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de 
Ledenraad en aan de Raad van Toezicht. ---------------------------------------------------------- 

3. Het Bestuur besluit over het aanvaarden (of verwerpen) van erfstellingen en legaten. 
Aanvaarding van erfstellingen kan slechts plaatsvinden onder het voorrecht van 
boed el bes c h rij v i n g. --------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Het Bestuur is slechts na goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd tot het 
sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van 
registergoederen, zomede tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vereniging 
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt 
of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. ---------------------- 
De goedkeuring van de Raad van Toezicht is niet vereist wanneer het vervreemden 
van registergoederen betreft die krachtens testamentaire beschikking of schenking 
zij n verkrege n . --------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht is verder vereist voor besluiten 
van Bestuur tot: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
a. het vaststellen van het jaarplan en de begroting; ----------------------------------------- 
b. het vaststellen van het bestuursverslag; ---------------------------------------------------- 
c. het wijzigen van bankrelaties van de Vereniging en het ter leen verstrekken van 

AFSCHRIFT _60013092/1576913_1 Akte van statutenwijziging Nederlandse Vereniging tot Bescherming van 14 
Vogels 



gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen 

het doen van opnamen ten laste van een aan de Vereniging verleend krediet 

dat door de Raad van Toezicht is goedgekeurd; ----------------------------------------- 

d. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling van de Vereniging; - 

e. het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een 

andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende 
betekenis is voor de Vereniging; -------------------------------------------------------------- 

f. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in 

een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, 

alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover het Bestuur 

daartoe is bevoegd; ------------------------------------------------------------------------------ 

g. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn 

opgenomen en een door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag te boven 

ga an; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

h. het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van Bestuurders 

spel en. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. De Raad van Toezicht is bevoegd in specifieke omstandigheden ook andere besluiten 

dan die in de leden 4 en 5 van dit artikel en in artikel 11 lid 3 zijn genoemd aan zijn 

goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven en 

gemotiveerd te worden en schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld. De 

Ledenraad wordt hiervan in kennis gesteld. -------------------------------------------------------- 
Bestu u r; vergaderi ng en besl u itvorm i ng ---------------------------------------------------------------- 
Arti kei 18 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Indien het Bestuur bestaat uit twee of meer personen geldt het hierna in dit artikel 

be pa a Ide . --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Het Bestuur vergadert ten minste maandelijks en voorts zo dikwijls een Bestuurder dit 

we n se I ij k ac h t. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan iedere Bestuurder 

en wordt verzonden in opdracht van degene(n) die het houden van de vergadering 
heeft of hebben verlangd. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de 
vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. -------------------------- 

4. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die 
van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling 
van de voorzitter, kan de termijn van bijeenroeping worden verkort. ------------------------ 

5. In de bestuursvergadering heeft iedere Bestuurder recht op het uitbrengen van één 
stem. Alle besluiten van het Bestuur worden genomen met algemene stemmen. ------- 

6. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle Bestuurders met 
inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en persoonlijk deelnemen 
aan de vergadering. Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn 
genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene 
stemmen in een bestuursvergadering, waarin de meerderheid van het aantal 
Bestuurders aanwezig is. ------------------------------------------------------------------------------- 

7. De notulen van een bestuursvergadering worden vastgesteld in een volgende 
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vergadering en ten blijke van vaststelling door de voorzitter ondertekend. ---------------- 

8. Besluiten van het Bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit 

schriftelijk geschiedt en alle Bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel 

uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. ----------------------- 

9. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het Bestuur, alsmede de 

eventuele onderlinge verdeling van taken, kan nader worden uitgewerkt door het 

Bestuur. Vastlegging behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. --------------- 

B est u u r; v e rtege nwoo rd i gin g ------------------------------------------------------------------------------- 
Artikel 19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De Vereniging wordt vertegenwoordigd door het Bestuur. Indien het Bestuur uit meer 

dan één persoon bestaat, komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid bovendien toe 
aan iedere Bestuurder afzonderlijk. ------------------------------------------------------------------ 

2. In alle gevallen waarin de Vereniging een tegenstrijdig belang heeft met één of meer 
Bestuurders of leden van de Raad van Toezicht kan de Ledenraad één of meer 
personen aanwijzen om de Vereniging te vertegenwoordigen. ------------------------------- 

3. Krachtens besluit van het Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, kan 
de Vereniging aan andere personen een (doorlopende) volmacht verlenen om de 
Vereniging te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de Vereniging 
met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. ------------------------------------------- 

HOOFDSTUK 5 - RAAD VAN TOEZICHT ---------------------------------------------------------------- 
Raad van Toezicht; samenstelling en benoeming ---------------------------------------------------- 
Artikel 20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De Vereniging kent een Raad van Toezicht die bestaat uit ten minste vijf en ten 

hoogste negen natuurlijke personen. De Raad van Toezicht stelt het aantalleden van 
de Raad va n Toezicht vast. ---------------------------------------------------------------------------- 

2. De leden van de Raad van Toezicht worden, op voordracht van de Raad van 
Toezicht, door de Ledenraad benoemd. Benoeming vindt plaats aan de hand van een 
collectief functieprofiel waarin de kwaliteiten en/of de hoedanigheden waaraan een lid 
van de Raad van Toezicht moet voldoen, zijn vastgelegd. Het collectief functieprofiel 
wordt vastgesteld of gewijzigd door de Ledenraad na goedkeuring van de Raad van 
Toezicht. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een vice- 
voo rzitte r a an. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste 
vier jaar en zijn onmiddellijk, doch slechts eenmalig, herbenoembaar. --------------------- 

4. In geval van vacatures behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden. --------------- 
5. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk 

noch onmiddellijk. Leden van de Raad van Toezicht hebben wel recht op een 
vergoeding voor gemaakte onkosten. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening 
zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. ------------------------------------------------------------- 

6. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van de (individuele leden 
van de) Raad van Toezicht, alsmede het functioneren van (de individuele leden van) 
het Bestuur en rapporteert op hoofdlijnen aan de Ledenraad. De wijze waarop deze 
beoordeling en evaluatie plaatsvindt, wordt door de Raad van Toezicht nader 
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uitgewerkt. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Raad van Toezicht; schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis -------------------------- 
Artikel 21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De Ledenraad kan, al dan niet op voorstel van de Raad van Toezicht, onder opgave 

van redenen besluiten een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, 
on der m eer weg ens : ------------------------------------------------------------------------------------- 
a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; ----------------------------- 
b. onverenigbaarheid van functies of belangen; --------------------------------------------- 
c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn 

handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de 
Vereniging kan worden verlangd. ------------------------------------------------------------ 

2. Indien een lid van de Raad van Toezicht is geschorst, dient de Ledenraad binnen drie 
maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het lid van de Raad 
van Toezicht dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van 
een besluit als bedoeld in de vorige zin, 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 de Ledenraad het besluit tot handhaving heeft genomen. -------------------------- 
Een lid van de Raad van Toezicht dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld 
zich in de ledenraadsvergadering te verantwoorden en zich daarbij door een 
raad s m a n te I aten bijstaa n. ----------------------------------------------------------------------------- 

3. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad van 
Toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te 
worden gehoord. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert voorts: ------------------------------------------- 
a. door zijn vrijwillig aftreden; --------------------------------------------------------------------- 
b. door het aanvaarden van zijn benoeming tot lid van de Ledenraad of tot 

Bes tu u rd er; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
c. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend 

dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig 
- op hem van toepassing wordt verklaard; ------------------------------------------------- 

d. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij 
als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of 
meer van zijn goederen wordt ingesteld; --------------------------------------------------- 

e. door zij n overl ijden. ------------------------------------------------------------------------------ 
5. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht 

blijft de Raad van Toezicht bevoegd. --------------------------------------------------------------- 
Raad van Toezicht; taken en bevoegdheden ----------------------------------------------------------- 
Arti kei 22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur 

en op de algemene gang van zaken in de Vereniging. De Raad van Toezicht zal 
toezien op de wijze waarop het Bestuur bij zijn besluitvorming de belangen van de 
leden heeft meegewogen en zal het Bestuur met raad en advies terzijde staan. Bij de 
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vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de 

Vere n ig i ng . ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. De Ledenraad ontvangt van de Raad van Toezicht jaarlijks een verslag van zijn 

beraadslagingen/besluitenlijst en bevindingen. --------------------------------------------------- 

3. De verdeling van de taken over de verschillende leden van de Raad van Toezicht, zijn 

werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft, kan door de Raad van Toezicht 

n ad er wo rd e n u itgewe rkt. ------------------------------------------------------------------------------ 
Raad van Toezicht; vergadering en besluitvorming ------------------------------------------------- 
Artikel 23 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar en voorts zo dikwijls de 

voorzitter of twee of meer leden van de Raad dit wenselijk acht(en). ----------------------- 
2. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk aan ieder lid van de Raad van 

Toezicht, door of namens het Bestuur in opdracht van degene(n) die het houden van 
de vergadering heeft of hebben verlangd. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het 
tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. ------- 

3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen. In spoedeisende 
gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan de termijn van bijeenroeping 
worden verkort. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of 
afwezigheid door de vice-voorzitter of hun plaatsvervanger, die dan door de 
vergadering en alleen voor die vergadering wordt benoemd. ---------------------------------- 

5. Het Bestuur woont de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij en heeft een 
informatieve en adviserende rol. Ten minste één keer per jaar vergadert de Raad van 
Toezicht in afwezigheid van het Bestuur. In deze vergadering komt de werkrelatie 
tussen het Bestuur en de Raad van Toezicht aan de orde, alsmede het functioneren 
van het Bestuur en indien van toepassing van de individuele Bestuurders. De 
voorzitter doet van de uitkomst hiervan verslag aan (de individuele leden van) het 
Bes tu ur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk 
gevolmachtigd ander lid van de Raad van Toezicht doen vertegenwoordigen. Een lid 
van de Raad van Toezicht kan niet als gevolmachtigde van meer dan één lid 
a ptred en. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. In de vergadering van de Raad van Toezicht heeft ieder lid recht op het uitbrengen 
van één stem. Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven 
worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstrekte meerderheid 
(de helft + één) van de geldig uitgebrachte stemmen. ------------------------------------------- 

8. Ieder lid van de Raad van Toezicht is bevoegd om in persoon door middel van een 
elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deel te nemen, daarin het woord 
te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Voor de toepassing hiervan is in ieder geval 
vereist dat het lid van de Raad van Toezicht via het elektronisch communicatiemiddel 
kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter 
vergadering, kan deelnemen aan de beraadslaging en het stemrecht kan uitoefenen. 
De Raad van Toezicht kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het 
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elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in dit artikel, welke voorwaarden bij de 

oproeping bekend dienen te worden gemaakt. ---------------------------------------------------- 

9. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de Raad 

van Toezicht met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer 

dan de helft van alle leden van de Raad van Toezicht ter vergadering persoonlijk 

deelneemt (waaronder ook begrepen middels elektronisch communicatiemiddel als 

bedoeld in dit artikel). Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn 

genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene 
stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of 

ve rtege nwoo rd ig d zij n. ----------------------------------------------------------------------------------- 

10. De notulen van een vergadering worden vastgesteld in een volgende vergadering en 
ten blijke van vaststelling door de voorzitter ondertekend. ------------------------------------- 

11. Besluiten van de Raad van Toezicht kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, 

mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de Raad van Toezicht zich voor het 
desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen 

toegevoegd. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
HOOFDSTUK 6 - OVERIGE BEPALINGEN -------------------------------------------------------------- 
Onverenigbare functies en verstrengeling van belangen ------------------------------------------ 
Arti kei 24 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Binnen het Bestuur, de Raad van Toezicht, de Ledenraad en de Kiescommissie en 

tussen (een) Bestuurder(s), de leden van de Raad van Toezicht, de leden van de 
Ledenraad en de leden van de Kiescommissie mogen onderling geen nauwe familie 
of vergel ij kbare relaties bestaa n. --------------------------------------------------------------------- 

2. Het Bestuur, de Raad van Toezicht, de Ledenraad en de Kiescommissie waken tegen 
een verstrengeling van belangen tussen de Vereniging, het Bestuur, de leden van de 
Raad van Toezicht, de leden van de Ledenraad, de leden van de Kiescommissie en 
de medewerkers van de Vereniging. ----------------------------------------------------------------- 

3. Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in het voorgaande lid doet zich onder 
andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare 
handelingen tussen de Vereniging en de: ---------------------------------------------------------- 
a. in lid 2 genoemde personen; ------------------------------------------------------------------ 
b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in lid 2 

genoemde personen; en ------------------------------------------------------------------------ 
c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a. of b. genoemde personen 

bestuurder, toezichthouder of aandeelhouder zijn. ------------------------------------- 
De Raad van Toezicht is bevoegd te besluiten of zich ten aanzien van een persoon 
een verstrengeling van belangen voordoet. -------------------------------------------------------- 

4. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een 
Bestuurder of een lid van de Raad van Toezicht dient de betreffende persoon dit te 
melden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Ten aanzien van het Bestuur is 
het bepaalde opgenomen in artikel 17 lid 5 onder h van toepassing. In het geval dat 
zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van de voorzitter van de 
Raad van Toezicht dient hij dit te melden aan de Raad van Toezicht. ---------------------- 
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Bij een verstrengeling van belangen van een lid van de Raad van Toezicht dient de 

betrokken persoon zich voorts van beraadslaging en besluitvorming betreffende het 

onderwerp ten aanzien waarvan de belangenverstrengeling zich voordoet te 

onthouden. De aanwezigheid van de betrokken persoon telt niet mee ter bepaling of 

het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. -------------------------------------------- 

5. Bestuurders en de leden van de Raad van Toezicht mogen niet zijn bestuurder, 

oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waarmee de 

Vereniging op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht. ----- 

6. Niet meer dan een derde van het aantal Bestuurders en niet meer dan een derde van 

het aantal leden van de Raad van Toezicht mag worden benoemd (of worden 

voorgedragen voor benoeming) door een entiteit of daaraan statutair - direct of 

indirect - verbonden entiteit waaraan de Vereniging conform haar statutaire 

doelstelling de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of 

ged e el tel ijk afs taat. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Niet meer dan een derde van het aantal Bestuurders en niet meer dan een derde van 

het aantal leden van de Raad van Toezicht van de Vereniging mag bestaan uit 
bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of werknemers van de in de 

vorige volzin bedoelde entiteiten. Indien het bepaalde in de voorgaande volzinnen van 

dit lid van toepassing is op een Bestuurder mag deze - buiten vertegenwoordiging 

door deelname aan handelingen van het Bestuur - de Vereniging niet 
vert ege nwoord i ge n . -------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Het bepaalde in de leden 5 en 6 van dit artikel ten aanzien van het Bestuur geldt niet: 
a. indien en voor zover ten aanzien van de Vereniging en de desbetreffende 

entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de Richtlijn 650 

F ondse nwervend eins tell i nge n. --------------------------------------------------------------- 

b. indien de Bestuurder is benoemd door of met instemming van de Raad van 

Toezicht of de Ledenraad, tot bestuurder of toezichthouder van de ontvangende 
entiteit als bedoeld in lid 6 van dit artikel. --------------------------------------------------- 

8. Het bepaalde in de leden 5 en 6 van dit artikel ten aanzien van de Raad van Toezicht 

geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de Vereniging en de desbetreffende 

entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de Richtlijn 650 Fondsenwervende 
Ins te II i n ge n . ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. Bestuurders en/of leden van de Raad van Toezicht, en hun bloed- en aanverwanten 
tot en met de tweede graad, mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk 

voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de Vereniging. ------------ 
10. Bestuurders en leden van de Raad van Toezicht melden hun nevenfuncties en het 

bestaan van een mogelijke verstrengeling van belangen en/of tegenstrijdig belang aan 

de Raad van Toezicht. Indien sprake is van een kortdurende verstrengeling van 
belangen onthoudt de betrokken Bestuurder en/of het betrokken lid van de Raad van 

Toezicht zich ter zake van het verrichten van zijn taken en bevoegdheden en van 

deelneming aan beraadslaging en besluitvorming. De aanwezigheid van de betrokken 
Bestuurder en/of het betrokken lid van de Raad van Toezicht telt niet mee ter bepaling 

of het voor de besluitvorming vereiste quorum is behaald. ------------------------------------- 
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11. In het geval zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een lid 

van de Ledenraad, dient het betreffende lid dit te melden aan de Ledenraad. Het 

betreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming te onthouden. 

De aanwezigheid van het betreffende lid telt dan ook niet mee ter bepaling van het 

vereiste q uoru m voor besl u itvorm i ng. ---------------------------------------------------------------- 

H u ish 0 u d el ij k reg I em e nt -------------------------------------------------------------------------------------- 
Art i kei 2 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De Ledenraad kan een huishoudelijk reglement vaststellen, wijzigen en opheffen 

waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze Statuten niet of niet volledig 
wordt voorzien. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de 
wet of m et deze Statuten. ------------------------------------------------------------------------------- 

3. De wijze waarop besluitvorming omtrent vaststelling en wijziging van het huishoudelijk 
reglement tot stand komt, wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement. --------- 

Boekjaar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Arti kei 26 _ 

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. -------------------------------------------------------- 
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van 

deze termijn met ten hoogste vier maanden door de Ledenraad op grond van 
bijzondere omstandigheden, maakt het Bestuur een bestuursverslag en een 
jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening 
en een toelichting op deze stukken. ------------------------------------------------------------------ 

3. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de Bestuurder(s) en door de 
leden van de Raad van Toezicht. Ontbreekt de handtekening van één of meer van 
hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. ------------------------ 

4. Het Bestuur laat zich bij het opmaken van de jaarrekening bijstaan door een 
accountant. De accountant wordt benoemd en ontslagen door de Ledenraad. ----------- 

5. De accountant brengt gelijkelijk aan het Bestuur en de Raad van Toezicht en via het 
Bestuur aan de Ledenraad rapport uit over zijn controlebevindingen op de 
jaarrekening. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Binnen de in lid 2 van dit artikel vermelde termijn en ten minste tien werkdagen vóór 
de ter behandeling van deze stukken bijeengeroepen Ledenraad, verstrekt het 
Bestuur het bestuursverslag en de jaarrekening aan de Ledenraadsleden. --------------- 

7. De jaarrekening wordt vastgesteld door de Ledenraad in een vergadering die het 
Bestuur uiterlijk een maand na afloop van de in lid 2 van dit artikel vermelde termijn 
doet houden. In deze vergadering brengt het Bestuur zijn bestuursverslag uit en legt 
onder overlegging van de jaarrekening, rekening en verantwoording af over zijn in het 
afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. De jaarrekening wordt niet vastgesteld dan na 
goedkeuring van de Raad van Toezicht. ------------------------------------------------------------ 

8. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot verlening van decharge van het Bestuur 
en de Raad van Toezicht. De verlening van decharge behoeft een afzonderlijk besluit 
van de Ledenraad en geschiedt nadat de accountant een goedkeurende verklaring 
heeft afgegeven; van dat laatste kan mits met opgave van redenen worden 
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afgeweken, waarna de Ledenraad alsnog tot verlening van decharge van het Bestuur 
en de Raad van Toezicht kan overgaan. ----------------------------------------------------------- 

Meerjaren beleidsplan, jaarplan en beg roti ng ---------------------------------------------------------- 
Art i kei 27 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 . Het Bestuur stelt een meerjarenbeleidsplan en bijbehorende financiële 

meerjarenraming op. De Ledenraad is bevoegd omtrent het meerjarenbeleidsplan en 
de bijbehorende financiële meerjarenraming advies uit te brengen aan het Bestuur. 
Indien van het advies van de Ledenraad wordt afgeweken dient dit te worden 
toegelicht door het Bestuur. Na goedkeuring door de Raad van Toezicht, worden het 
meerjarenbeleidsplan en de bijbehorende financiële meerjarenraming vastgesteld 
door de Ledenraad. -------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Het meerjarenbeleidsplan bevat meetbare doelstellingen, een prioritering van deze 
doelstellingen en een omgevingsanalyse. Het meerjarenbeleidsplan bevat voorts de 
uitgangspunten voor voorlichting, bewustwording, pleitbezorging, (wijze van) 
fondsenwerving, het beheer van het vermogen en doelmatige besteding van 
verkregen middelen, alsmede de inrichting van het proces van oordeels- en 
besluitvorming over het ten behoeve van de doelstelling werven en toewijzen van 
m id del en. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Het meerjarenbeleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling. De 
hoofdlijnen van het meerjarenbeleidsplan worden kenbaar gemaakt aan de 
werknemers. De leden van de Vereniging ontvangen informatie middels het 
Ledenblad. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Het Bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het 
meerjarenbeleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. ----------------------------- 

5. Het Bestuur stelt jaarlijks voor het einde van het lopende boekjaar, een jaarplan en 
begroting op voor het komende boekjaar en legt deze ter goedkeuring voor aan de 
Raad van Toezicht. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Omgaan met belang hebbenden ---------------------------------------------------------------------------- 
Arti kei 28 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De Vereniging bevordert en ondersteunt de werkzaamheden, activiteiten en 

programma's van bij de doelstelling van de Vereniging betrokken vrijwilligers. De 
Vereniging streeft een transparante verantwoording van haar beleid en activiteiten 
aan de betrokken vrijwilligers en andere belanghebbenden na. ------------------------------ 

2. Het Bestuur stelt een (klachten)procedure vast voor de inname en verwerking van 
ideeën, opmerkingen, wensen, vragen en klachten van leden en belanghebbenden. 
Op verzoek wordt deze procedure aan iedere belanghebbende verstrekt. Van 
binnengekomen klachten en de afwikkeling daarvan dient door de Vereniging 
aantekening te worden gemaakt. --------------------------------------------------------------------- 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, vrijtekening en vrijwaring ----------------------- 
Artikel 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. De Vereniging is gehouden te allen tijde zorg te dragen voor een toereikende 

aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de Bestuurder(s) en de leden van de 
Raa d va n T oe zicht. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. De Vereniging zal een Bestuurder van de Vereniging niet aansprakelijk stellen ter 

zake van schade die de Vereniging lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van 

een Bestuurder in diens hoedanigheid van: ------------------------------------------------------- 

Bestu u rder va n de Vere n ig i ng; --------------------------------------------------------------- 

bestuurder of toezichthouder van een reehtspersoon waarover de Vereniging 

zeggenschap heeft (een "Dochter"). Van zeggenschap is sprake indien de 

Vereniging meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering 

van aandeelhouders of meer dan de helft van de stemrechten in de algemene 

ledenvergadering kan uitoefenen en/of het recht heeft om een meerderheid van 

de bestuurders of toezichthouders te benoemen en/of af te laten treden; -------- 

bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon anders dan een Dochter, 

indien het vervullen van die functie samenhangt met het zijn van Bestuurder 

van de Vereniging en/of van een Dochter. ------------------------------------------------- 
3. De Vereniging zal een Bestuurder schadeloos stellen ter zake van de schade die 

derden lijden als gevolg van enig handelen en/of nalaten van een Bestuurder in diens 

hoedanigheid van Bestuurder van de Vereniging en/of bestuurder of toezichthouder 

van een Dochter en tot vergoeding waarvan een Bestuurder gehouden is op grond 
van een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk of arbitraal vonnis of van een met 

die derde(n) overeengekomen vaststellingsovereenkomst, mits is voldaan aan de in lid 
4 van dit artikel genoemde voorwaarden. Onder een derde wordt ook een Dochter 

vers taa n. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. De verdediging in de procedure bedoeld in lid 3 wordt met instemming van de 

Vereniging gevoerd. De vaststellingsovereenkomst bedoeld in lid 3 kan uitsluitend 

worden gesloten met de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de Vereniging. De 

betreffende Bestuurder dient volledige medewerking aan de Vereniging te geven bij 
het voeren van de verdediging respectievelijk bij de desbetreffende 

sch i k king sa nd e rh a nd el i nge n . -------------------------------------------------------------------------- 

5. Aan de in lid 2 omschreven vrijtekening en de in lid 3 omschreven vrijwaring kan een 

Bestuurder geen rechten ontlenen indien: --------------------------------------------------------- 

de schade het gevolg is van of opzettelijk of bewust roekeloos gedrag van de 

B es tu u rd er; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
de Bestuurder in redelijkheid niet kon menen in het belang van de Vereniging of 

Dochter te handelen, waaronder mede begrepen de situatie dat het verweten 

handelen of nalaten als feitelijk of beoogd gevolg heeft dat de Bestuurder of 

anderen in welk opzicht dan ook onrechtmatig worden bevoordeeld. --------------- 

6. Aan de in lid 2 omschreven vrijtekening en de in lid 3 omschreven vrijwaring kan een 
Bestuurder geen rechten ontlenen voor zover de schade als bedoeld in dit artikel is 

verzekerd en wordt vergoed door een verzekeraar. --------------------------------------------- 

7. Onder schade in de zin van dit artikel wordt mede verstaan de over enig te vergoeden 
bedrag verschuldigde wettelijke rente, de proceskosten welke een Bestuurder is 

gehouden te voldoen en/of de ten behoeve van de verdediging van een Bestuurder 
gemaakte rechtsbijstandkosten, inclusief de kosten van rechtsbijstand bij een 

onderzoek waaraan de Bestuurder zijn medewerking moet verlenen, mits deze kosten 
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in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding staan tot de omvang van de 
schade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. Onder schade in de zin van dit artikel worden eveneens aan de Bestuurder ter zake 

van enig handelen en/of nalaten in diens hoedanigheid van Bestuurder van de 

Vereniging en/of bestuurder of toezichthouder van een Dochter door autoriteiten 

opgelegde boetes begrepen, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan. - 

9. Kosten door een Bestuurder gemaakt voor het voeren van verweer zullen door de 

Vereniging worden voorgeschoten tijdens een actie of procedure, mits de Bestuurder 

zich schriftelijk en onherroepelijk jegens de Vereniging heeft verbonden tot 

terugbetaling daarvan indien uit een in kracht van gewijsde gegaan vonnis volgt dat hij 

geen aanspraak kan maken op vrijwaring door de Vereniging. De Vereniging kan 

nadere voorwaarden aan de uitbetaling verbinden, zoals het stellen van zekerheid. ---- 

10. De vrijtekening en vrijwaring voorzien in dit artikel blijven gelden voor een persoon die 

geen Bestuurder meer is en komen ook ten goede aan de erfgenamen of legatarissen 
va n de Best u u rd er. --------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Ook de leden van de Raad van Toezicht van de Vereniging kunnen aanspraak maken 

op de vrijtekening en vrijwaring als voorzien in dit artikelonder overeenkomstige 
toepassing van de hierin genoemde reikwijdte en voorwaarden. ----------------------------- 

12. Dit artikel kan zonder toestemming van de personen die aanspraak op vrijtekening en 

vrijwaring maken gewijzigd worden. Deze personen kunnen echter aanspraak blijven 

maken op de bescherming als geboden door dit artikel voor schade als gevolg van 

handelen of nalaten tijdens de periode dat dit artikel van kracht is. -------------------------- 
Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing ----------------------------------------- 
Arti kei 30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 . Wijziging van de Statuten kan plaatshebben, in beginsel op voorstel van het Bestuur, 

door een besluit van de Ledenraad, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat in 
de Ledenraadvergadering wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld. ----------- 
Het besluit tot statutenwijziging behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van 
T oezicht. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Zij, die de oproeping tot de Ledenraad ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de dag van 
de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging 
woordelijk is opgenomen ter kennis brengen aan de Ledenraadsleden. ------------------- 

3. Tot wijziging van de Statuten kan door de Ledenraad slechts worden besloten met 
een meerderheid van ten minste tweederde van de zittende Ledenraadsleden in een 
vergadering waarin ten minste tweederde van het aantal zittende Ledenraadsleden 
aanwezig of vertegenwoord igd is. ------------------------------------------------------------------- 
Is in een vergadering waarin een voorstel als bedoeld in dit lid aan de orde wordt 
gesteld, niet het in de vorige zin bedoelde aantal Ledenraadsleden aanwezig of 
vertegenwoordigd, dan zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste 
vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen. Deze 
Ledenraadsvergadering kan niet eerder worden gehouden dan dertig dagen voor en 
niet later dan zestig dagen na eerstbedoelde vergadering. In deze tweede vergadering 
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kan alsdan, mits met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte 

stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen ongeacht 

het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Ledenraadsleden worden besloten. ------- 

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is 

opgemaakt. Iedere Bestuurder is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen 

veri ijden. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Het bepaalde in lid 3 is niet van toepassing, indien in de Ledenraad alle 

stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot 

statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. ------------------------------------ 

6. Het Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en 

voor zover niet in die akte opgenomen een volledig doorlopende tekst van de 

Statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door 

de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. ----------------------------------------- 
7. Het in dit artikel bepaalde geldt overeenkomstig voor juridische fusie en juridische 

s pi its i n g. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. In geval van een juridische fusie of splitsing van de Vereniging moet uit de statuten 

van de verkrijgende rechtspersoon blijken dat het vermogen dat bij de fusie of splitsing 

van de Vereniging wordt verkregen, alsmede de vruchten daarvan, slechts met 

toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of 
s pi its i ng was voorgeschreven. ------------------------------------------------------------------------- 

Ontb i nd i ng en vereffen i ng ------------------------------------------------------------------------------------ 
Arti kei 31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige 

toepassing op een besluit van de Ledenraad tot ontbinding van de Vereniging. --------- 
2. De Ledenraad stelt bij zijn in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor 

het batig saldo. Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend uitgekeerd aan een door 
Ledenraad aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een 
gelijksoortige doelstelling, of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of 
nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling 
heeft. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. De vereffening geschiedt door het Bestuur, tenzij door de Ledenraad anders wordt 
bepaald. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Na de ontbinding blijft de Vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van 
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de 
Statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de 
Vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in 
I iq u id ati e". --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar(s) bekende 
bate n m eer aa nwezig zij n. ------------------------------------------------------------------------------ 

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden Vereniging moeten worden bewaard 
gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door 
de vereffenaar(s) als zodanig is aangewezen. ---------------------------------------------------- 

Slotverklaring ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ten slotte verklaart de verschenen persoon handelend als vermeld, dat -------------------------- 

a. per de datum van statutenwijziging het Bestuur wordt gevormd door: ---------------------- 

de heer Alfred Johannes Maria Wouters, geboren te Rotterdam op 
éénendertig augustus negentienhonderd vijfenvijftig; ----------------------------------- 

b. per de datum van statutenwijziging de Raad van Toezicht zal bestaan uit: ---------------- 
(i) de heer Atzo Nicolaï, geboren te Delft op tweeëntwintig februari 

negentienhonderd zestig, als voorzitter; ---------------------------------------------------- 
(ii) de heer Cornelis Nicolaas de Boer, geboren te Amersfoort op zeventien mei 

negentienhonderd achtenveertig; ------------------------------------------------------------ 
(iii) mevrouw Sofia Gepke van der Lecq, geboren te Bennebroek op zeventien 

september negentienhonderd zesenzestig; ------------------------------------------------ 
(iv) mevrouw Maria Bernardina Vos, geboren te Leidschendam op vier mei 

nege nt i e n h 0 n d e rd zeve ne n vijfti g; ------------------------------------------------------------ 
(v) de heer Jacob Antoon Bikker, geboren te Yerseke op vijf juli 

n ege n ti e n h on d erd tweeë n vijftig; -------------------------------------------------------------- 
(vi) de heer Jan Dirk Willem Kievit, geboren te Culemborg op drie juni 

nege nti e n h 0 n d e rd ze vene n zes ti g; ---------------------------------------------------------- 
(vii) de heer Coenraad Evert Dijkers, geboren te Rotterdam op veertien januari 

nege ntie n ho n d e rd vijf e nzev e nti g; ----------------------------------------------------------- 
(viii) de heer Erik Arjan Willem Ernens, geboren te Assen op twee augustus 

nege ntien honderd achtenzestig; e n --------------------------------------------------------- 
(ix) mevrouw like Tilders, geboren te Amsterdam op tien april negentienhonderd 

éénenzeventig; ------------------------------------------------------------------------------------ 
c. een lijst van de personen die deel uitmaken van de Ledenraad wordt als bijlage aan 

deze akte gehecht (Bijlage). m m m m_-------------- 
Slot akte ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _ 

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. 
De zakelijke inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, aan de verschenen persoon 
meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen 
die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig 
van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte 
voorlezing van de akte in te stemmen. ---------------------------------------------------------------------- 
Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten waarvan de wet voorlezing 
voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. --------- 
(w.g. de verschenen persoon en de notaris) 
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