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Heden, vijf en twintig januari tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. VICTOR 
LOUIS WOLFS, notaris met plaats van vestiging TILBURG:------------------------
mevrouw PETRA VAN DER KOOIJ, wonende te 4823 BM Breda, -------------
Honderdbunder 65, geboren te Breda op twintig maart negentienhonderd een en -
zeventig, gehuwd , zich identificerende met een rijbewijs met nummer --------------
3197129534, afgegeven te Breda op zes juli tweeduizend een. ------------------------
De comparante verklaarde: ---------------------------------------------------------------- --
1. De statuten van de vereniging: --------------------------------------------------------

NEDERLANDSE VERENIGING VAN AUDICIENBEDRIJVEN, -------
gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Tilburg, Reitseplein 1 (postcode ----
5000 LG), ingeschreven onder nummer 40476020 in het handelsregister -----
gehouden bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland, luiden ----
zoals na statutenwijziging bij akte op zeven en twintig januari ------------------
negentienhonderd vijf en negentig verleden voor mr. P.J.N.T. Zeestraten, ----
destijds notaris te Heerlen. ----------------------------------------------------------- ---

2. De algemene ledenvergadering heeft op veertien december tweeduizend -----
negen besloten de statuten van de vereniging integraal gewijzigd vast te -------
stellen.--------------------------------------------------------------------------------------

3. In gemelde vergadering is de comparant gemachtigd om van deze -------------
statutenwijziging bij notariële akte te doen blijken. ---------------------------------

4. Van gemeld besluit blijkt uit de notulen van gemelde vergadering die aan-----
deze akte gehecht zullen worden. -----------------------------------------------------

Nu verklaarde de comparante uitvoering te geven aan gemeld besluit, en de ------
statuten van de vereniging integraal gewijzigd vast te stellen en wel als volgt:-----
STATUTEN -----------------------------------------------------------------------------------
Artikel 1. Naam, zetel en duur---------------------------------------------------------- --
1. De vereniging draagt de naam: 'Nederlandse Vereniging van-------------------

Audicienbedrijven' en handelt ook onder de naam 'NVAB'. ----------------- ----
2. De vereniging is gevestigd te Tilburg. ------------------------------------------------
3. De vereniging is opgericht op vijftien november negentienhonderd ------------

achtenvijftig en wordt voortgezet voor onbepaalde tijd.---------------------------
Artîkel 2. Doel en werkterrein------------------------------------------------------------
1. NV AB is de brancheorganisatie van op de Nederlandse markt actieve --------

retailbedrijven die zich toeleggen op het revalideren van slechthorenden met -
behulp van audiologische hulpmiddelen , daarbij handelend in ______ .,, ___________ _ 
overeenstemming met professionele standaarden.-----------------------------------

2. NV AB behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden en wil -----
daardoor bijdragen aan de continuïteit van hun bedrijfsvoering, de vitaliteit -
van de bedrijfstak en de optimale revalidatie van slechthorenden. ---------------

3. De vereniging kent geen winstoogmerk.----------------------------------------------
Artikel 3. Middelen--------.-----------------------------------------------------------------
1. De vereniging tracht het in artikel 2 omschreven doel te bereiken door: --------

a. het volgen, interpreteren en op mogelijke consequenties voor de ---------
bedrijfstak beoordelen van voor de bedrijfstak relevante -------------------
maatschappelijke ontwikkelingen, zoals wet- en regelgeving, -------------
beleidskeuze~. van zorgverzekeraars en opvattingen van consumenten en 
van voorschr1Jvers; -----------------------------------------------------------------

b. het informeren van haar leden over genoemde ontwikkelingen en --------
mogelijke consequenties daarvan;---------------------------------------------- --

c. het in samenspraak met haar leden definiëren en positioneren van --------
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behartenswaardige gemeenschappelijke belangen;----------------------------
d. het vertegenwoordigen van de bedrijfstak bij relevante beleidsmakers en 

beleidsbeïnvloeders en in overleginstanties en vertegenwoordigende ----
organisaties die voor de bedrijfstak van belang zijn.--------------------------

2. De vereniging is bevoegd tot: ----------------------------------------------------------
a. het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst en/of het regelen -

van pensioenrechten; ---------------------------------------------------------------
b. het aankopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;-------------
c. 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. --------

Artikel 4. Organisatie ----------------------------------------------------------------------
1. De vereniging kent een algemene vergadering, in het vervolg van deze -------

statuten 'ledenraad' genoemd, waarin alle leden van de vereniging door -----
afgevaardigden zijn vertegenwoordigd. ----------------------------------------------

2. De ledenraad vormt de hoogste macht in de vereniging. Aan de ledenraad ---
komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de ----
statuten aan andere organen zijn opgedragen. ---------------------------------------

3. De vereniging kent een 'overlegplatform van ongebonden audicienbedrijven' 
dat toegankelijk is voor de leden die niet zijn aangesloten bij een --------------
samenwerkingsverband dat lid is van de vereniging en die tevens over minder 
dan 25 verkooppunten binnen Nederland beschikken. -----------------------------

4. Het overlegplatform regelt zelf zijn organisatie, inrichting, ---------------------
acti vit ei tenpro gramma en financiering. ---------------- -------------------------------

5. De vereniging kent een bestuur dat met de leiding van de vereniging is belast. 
6. De vereniging kan commissies instellen die zijn belast met het adviseren van 

de vereniging op het gebied van het aan de betrokken commissie toebedeelde 
aandachtsgebied. -------------------------------------------------------------------------

7. De vereniging kan werk- en projectgroepen instellen die zijn belast met de --
uitvoering van specifiek aan de betrokken werk- of projectgroep opgedragen 
taken.---------------------------------------------------------------------------------------

Arikel 5. Boekjaar, geldmiddelen --------------------------------------------------------
1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.------------------------------------------
2. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies, legaten , ---------

schenkingen en andere baten. ----------------------------------------------------------
3. De ledenraad stelt de contributie vast. ------------------------------------------------
4. De ledenraad kan besluiten bepaalde kosten van de vereniging door middel -

van een omslag over de leden te verdelen op basis van een daarbij v.ast te ----
stellen verdeelsleutel.-------------------------------------------------------------------

Artikel 6. Lidmaatschap--------------------------------------------------------------------
1. Lid van de vereniging kunnen zijn audicienbedrijven die actief zijn op de ---

Nederlandse markt evenals samenwerkingsverbanden van audicienbedrijven -
die rechtspersoonlijkheid bezitten, zich tevens als samenwerkingsverband ---
presenteren op de consumentenmarkt en samen over 25 of meer ---------------
verkooppunten binnen Nederland beschikken. --------------------------------------

2. Als 'audicienbedrijf in de zin van deze statuten wordt beschouwd iedere ----
retailondememing, ongeacht haar rechtsvorm, die zich toelegt op het ---------
revalideren van slechthorenden en mensen met een andere auditieve ----------
beperking, indien geïndiceerd door het aanmeten van auditieve hulpmiddelen 
en het adviseren over het gebruik van die hulpmiddelen en die bovendien: ----
a. zich als zodanig als zelfstandige entiteit presenteert op de markt; ----------
b. in iedere winkelvestiging beschikt over een adequate inrichting en -------

toerusting voor audiometrie en voor het aanpassen van auditieve ----------
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hulpmiddelen; ----------------------------------------------------------- ------------
c. waarborgt, dat iedere cliënt wordt geholpen door daartoe bevoegde en --

bekwame medewerkers en dat auditieve zorg wordt verleend door of----
onder de directe verantwoordelijkheid van een bevoegd audicien met wie 
de cliënt rechtstreeks, dat wil zeggen zonder tussenkomst van anderen, --
contact heeft; ------------------------------------------------------------------------

d. dit alles en ook overigens in overeenstemming met de binnen de ---------
bedrijfstak in Nederland geldende professionele standaarden en -------- ---
opvattingen.----------------------------------------------------- ---------------------

3. Als 'audicien' in de zin van deze statuten wordt beschouwd ieder die beschikt 
over een in Nederland erkend rechtsgeldig vakdiploma voor audicien s. -------

Artikel 7. Aanvraag en toekenning van het lidmaatschap -------------------------
1. Zij die lid van de vereniging wensen te worden, melden zich daartoe ---------

schriftelijk aan bij de secretaris van de vereniging .---- ---------------------- -------
2. Het bestuur besluit over de toelating tot het lidmaatschap, op basis van de ---

hierboven genoemde toelatingscriteria en een schriftelijk verzoek tot ---------
toelating, waarin de aanvrager van het lidmaatschap verklaart te voldoen aan 
de gestelde toelatingscriteria , daaraan blijvend te willen voldoen en ----------
medewerking te zullen verlenen aan een beoordeling hierop door of vanwege 
het bestuur.-------------------------------------------- ------------------------------------

3. Tegen ieder bestuursbesluit over de toelating tot , of het weigeren, schorsen of 
beëindigen van het lidmaatschap staat voor belanghebbenden beroep open bij 
de ledenraad.---- ---------------------------------------------- ---------------------- ------

4 . Tegen ieder besluit van de ledenraad tot het weigeren of schorsen of ---------
beëindigen van het lidmaatschap staat voor het betrokken bedrijfberoep open 
bij een onafhankelijke beroepsinstantie.------------------------------------------- ---

5. De ledenraad stelt een Huishoudelijk Reglement vast, waarin nadere regels -
kunnen worden gesteld aan de toelatingscriteria en de toelatingsprocedure en 
waarin de inrichting wordt geregeld van een beoordelingsprocedure, een ----
onafhankelijke beroepsinstantie en een beroepsprocedure.---------------- ------- -

Artikel 8. Gevolgen van toetreding---------------------------- --------------------------
Door toetreding tot de vereniging: ----------------------------------------- -----------------
a. erkent de onderneming kennis te dragen van de statuten, alle andere ----------

reglementen en alle de leden bindende besluiten en overeenkomsten ;--------- --
b. erkent de onderneming te zijn gehouden aan de verplichtingen die ------------

voortvloeien uit het lidmaatschap , daaronder in het bijzonder, doch niet------
uitsluitend, begrepen :----------------------------------------------- --------------------

het naleven van een mogelijk door de vereniging afgesloten collectieve -
arbeidsovereenkomst , gedragscode , of andere de leden bindende ----------
overeenkomst;-----------------------------------------------------------------------
het tijdig voldoen aan de financiële verplichtingen jegens de vereniging. -

Artikel 9. Beëindiging en opzegging van het lidmaatschap ------------------------
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: ----------------------------------------

a. door beëindiging van de bedrijfsvoering van het lid;--------------------------
b. indien en zodra het lid, al dan niet tijdelijk, niet meer de vrije -------------

beschikking heeft over zijn vermogen;----------------------------------- -------
c. door opzegging van of schorsing uit het lidmaatschap.-----------------------

2. Leden kunnen het lidmaatschap van de vereniging door middel van een------
aangetekend schrijven opzeggen:------------------------------------------------------
a. tegen het e!?de van ~eder kalenderjaar, met inachtneming van een -------

opzegterm1Jn van dne maanden; ------------------------------------------- ------
b. met onmiddellijke ingang, binnen 31 dagen nadat hem een ----------------

verenigingsbesluit is bekend geworden of medegedeeld dat leidt tot ------
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beperking van zijn rechten of verzwaring van zijn verplichtingen, -------
daarvan uitgezonderd ieder besluit dat wijziging brengt in de financiële -
rechten of verplichtingen van het lid jegens de vereniging; het besluit dat 
de reden tot opzegging vormde is dan niet op hem van toepassing. --------

3. Het bestuur kan het lidmaatschap opzeggen met onmiddellijke ingang,---------
a. indien en zodra het lid niet langer voldoet aan de criteria voor het --------

lidmaatschap, of één of meer verplichtingen die voortvloeien uit dat-----
lidmaatschap niet langer nakomt; ------------------------------------------------

b. indien en zodra voortzetting van het lidmaatschap in redelijkheid niet ---
langer van de vereniging kan worden gevergd. --------------------------------

4. Het bestuur kan besluiten tot schorsing van een lid, indien een gegrond ------
vermoeden bestaat dat zich ten aanzien van het lid een omstandigheid --------
voordoet op basis waarvan het bestuur gerechtigd zou zijn om tot opzegging -
van het lidmaatschap te besluiten. De schorsing zal niet langer dan drie ------
maanden duren, in welke periode door of vanwege het bestuur een onderzoek 
wordt ingesteld naar de omstandigheden die tot de schorsing hebben geleid -
en besloten wordt tot opheffing van de schorsing, of opzegging van het -------
lidmaatschap. -----------------------------------------------------------------------------

5. Een bestuursbesluit tot schorsing of opzegging wordt aan het lid ter kennis --
gebracht door middel van een aangetekend schrijven. Het schrijven vermeldt 
de gronden waarop de schorsing of opzegging berust en de wijze waarop en -
termijn waarbinnen het lid tegen dat besluit beroep kan aantekenen.------------

Artikel 10. Leden raad-----------------------------------------------------------------------
1. De ledenraad bestaat uit afgevaardigden van de leden die door en uit de leden 

worden gekozen, respectievelijk benoemd. ------------------------------------------
2. Verkiesbaar, respectievelijk benoembaar tot afgevaardigde zijn natuurlijke --

personen die een directiefunctie vervullen of deel uitmaken van het hoger ---
management van een lid.----------------------------------------------------------------

3. Afgevaardigden worden benoemd, respectievelijk gekozen voor een periode -
van drie jaar, tenzij het lid dat de afgevaardigde benoemt, respectievelijk de -
ledengroep die de afgevaardigde kiest de uitdrukkelijke voorafgaande--------
instemming van de ledenraad verkrijgt voor de benoeming voor een andere -
tijdsduur of voor één of meer vergaderingen.----------------------------------------

4. Het lid dat de afgevaardigde benoemt, respectievelijk de ledengroep die de --
afgevaardigde kiest verstrekt aan de afgevaardigde een schriftelijke ----------
machtiging waaruit blijkt dat de afgevaardigde bevoegd is het lid of de ------
ledengroep op de ledenraad te vertegenwoordigen.---------------------------------

5. Ieder van de onderstaande leden of ledengroepen heeft het recht om één -----
afgevaardigde naar de ledenraad te benoemen, respectievelijk te kiezen:-------
a. het filiaalbedrijf dat beschikt over vijf en twintig of meer verkooppunten 

binnen Neder land; ------------------------------------------------------------------
b. de franchiseorganisatie waarbij vijf en twintig of meer verkooppunten --

binnen Nederland zijn aangesloten;----------------------------------------------
c. ieder tot het lidmaatschap toegelaten samenwerkingsverband van ---------

bedrijven; ----------------------------------------------------------------------------
d. de overige leden gezamenlijk. ----------------------------------------------------

6. De in het vorige lid onder d genoemde leden vormen samen een ---------------
'overlegplatform van ongebonden audicienbedrijven'. ----------------------------
a. Het bestuur voorziet in de jaarlijkse bijeenroeping van het -----------------

gespreksplatform.-------------------------------------------------------------------
b. Het bestuur voorziet in de verkiezing door en vanuit de leden van het ---

gespreksplatform van een afgevaardigde naar de ledenraad.-----------------
c. Op de verkiezing van een afgevaardigde is het bepaalde onder artikel 12 

,, 
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lid 1, 5, 6 en 7 van toepassing en is artikel 12, lid 10 van ------------------
overeenkomstige toepassing.--------------------------------------------------- ---

7. De positie van afgevaardigde eindigt door: ------------------------------------------
a. et ove~!ijden van de afg~vaardigde, of indien hij de vrije beschikking ---

over z1Jn vermogen verliest; ------------------------------------------------------
b. het niet langer voldoen aan de eisen voor benoembaarheid, ----------------

respectievelijk verkiesbaarheid; ----------------------------- ---------------------
c. intrekking van het mandaat door het lid dat de af ge vaardigde benoemde, 

respectievelijk het overlegplatform dat de afgevaardigde gekozen heeft;--
d. ommekomst van de termijn waarvoor de afgevaardigde is benoemd, ----

respectievelijk gekozen; -----------------------------------------------------------
8. De ledenraad kan ook andere personen toelaten dan de afgevaardigden van de 

leden. Deze andere personen hebben geen stemrecht.-----------------------------
Artikel 11. Bijeenroepen ledenraad-----------------------------------------------------
1. Het bestuur roept de ledenraad bijeen zo dikwijls als het dit wenselijk --------

oordeelt. In ieder geval wordt binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar 
de jaarlijkse ledenraad gehouden. -----------------------------------------------------

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste twee afgevaardigden, is het bestuur --
verplicht tot het bijeenroepen van een ledenraad op een termijn van niet -----
langer dan vier weken. Indien aan het verzoek van de afgevaardigden binnen 
veertien dagen geen gevolg is gegeven, zijn de afgevaardigden die het -------
schriftelijk verzoek ondertekenden, bevoegd zelf de vergadering bijeen te ---
roepen met inachtneming van de voor oproeping van een ledenraad vereiste -
formaliteiten.------------------------------------------------------------------------------

3. Een ledenraad wordt ten minste twee weken voor de datum van vergadering, 
de dag van oproeping en de dag van vergadering niet daarbij gerekend, ------
geconvoceerd onder vermelding van de agendapunten. In spoedeisende ------
gevallen kan van deze termijn worden afgeweken. Een vergadering die niet -
met inachtneming van de termijn is geconvoceerd, kan alleen rechtsgeldige -
besluiten ne~en indien .te1: minste tweederde van het aantal afgevaardigden -
ter vergadermg aanwezig 1s. ------------------------------------------------------------

Artikel 12. Besluitvorming--------------------------------------- -------------------------
1. Tenzij in de statuten uitdrukkelijk anders is bepaald worden alle besluiten ---

genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.--------
2. Iedere afgevaardigde heeft het recht om onmiddellijk nadat een stemming ---

heeft plaatsgevonden het genomen besluit te stuiten op grond van bij de -----
afgevaardigde of het lid, respectievelijk de leden die hij vertegenwoordigt ---
levende onoverkomelijke en ter vergadering door de afgevaardigde geuite en 
toegelichte bezwaren tegen het besluit: ___________________________________ :_ __________ _ 

a. De stuiting schort de uitvoering van het genomen besluit op voor een ---
periode van 28 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop het besluit is ------
genomen.-----------------------------------------------------------------------------

b. De afgevaardigde die de stuiting heeft uitgesproken is gehouden om ----
binnen de opschortingperiode, doch niet eerder dan 21 dagen nadat hij de 
stuiting heeft uitgesproken, aan de andere afgevaardigden schriftelijk te -
verklaren, of hij de uitgesproken stuiting handhaaft en op welke wijze --
het onoverkomelijke bezwaar tegen het gewraakte besluit zou kunnen --
worden weggenomen.--------------------------------------------------------------

c. De sluitingsperiode wordt in elk geval beëindigd door ommekomst van -
de termijn van 28 dagen.-----------------------------------------------------------

d. Nadat de sluitingsperiode is verlopen kan de ledenraad het aangevochten 
besluit, al dan niet geamendeerd, opnieuw in stemming brengen. Ook ---
dan wordt bij gewone meerderheid beslist. -------------------------------------
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3. Iedere afgevaardigde heeft het recht een veto uit te spreken tegen een besluit 
dat leidt tot beperking van de rechten of verzwaring van de verplichtingen --
van het lid respectievelijk de leden die de afgevaardigde vertegenwoordigt, of 
dat ernstige schade kan toebrengen aan de belangen van het lid ----------------
respectievelijk de leden die hij vertegenwoordigt:----------------------------------
a. Het veto moet worden uitgesproken en toegelicht onmiddellijk nadat een 

stemming over het gewraakte besluit heeft plaatsgevonden.-----------------
b. Het veto leidt tot vernietiging van het genomen besluit.----------------------

4. Het recht om een besluit van de ledenraad te stuiten kan door een -------------
afgevaardigde en door de leden die hem machtigden slechts één maal in -----
dezelfde zaak worden uitgeoefend.----------------------------------------------------

5. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling. --------------
6. Blanco stemmen zijn van onwaarde.--------------------------------------------------
7. Staken de stemmen over verkiezing van personen, dan heeft een herstemming 

plaats tussen de beide personen die de meeste stemmen op zich hebben ------
verenigd. Indien bij herstemming de stemmen staken beslist het lot. Staken -
de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. ----
Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, -
zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend --
lid ondertekende stemmen. -------------------------------------------------------------

8. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag -
der stemming, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van 
dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming --
plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke 
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde ----
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de -------------
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.----------------------------------

9. Bij besluiten over het schorsen van een lid of met betrekking tot een ----------
geschorst lid heeft het betrokken (geschorste) lid toegang tot de ledenraad ---
waarin het besluit behandeld wordt en het is bevoegd om over het ------------
voorgenomen besluit het woord te voeren, doch is niet gerechtigd om deel te 
nemen aan de stemming . -------------------- --------------------------------------------

10. De ledenraad kan besluiten dat voor alle dan wel voor bepaalde besluiten een 
bijzondere regeling voor het stemrecht geldt die is afgestemd op de -----------
contributieregeling. Deze bijzondere regeling voor het stemrecht houdt in dat 
het door ieder lid uit te brengen aantal stemmen ten minste mede afhankelijk 
is van de omvang van de door hem jaarlijks verschuldigde contributie. Ieder -
lid zal ook binnen deze bijzondere regeling ten minste één stem mogen ------
uitbrengen. Bij het aantal extra aan het lid toekomende stemmen zal ----------
evenredigheid bestaan met de door hem verschuldigde contributie. De -------
ledenraad kan slechts besluiten tot een dergelijke bijzondere regeling voor het 
stemrecht door die vast te leggen in het Huishoudelijk Reglement. --------------

Artikel 13. Eenstemmig besluit ----------------------------------------------------------
Een eenstemmig besluit van alle afgevaardigden, ook al zijn deze niet in een -----
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde 
kracht als een besluit van de ledenraad.----- ----------------------------------------------
Artikel 14. Jaarlijkse ledenraad ----------------------------------------------------------
1. Op de jaarlijkse ledenraad brengt het bestuur verslag uit over de activiteiten -

en de gang van zaken van de vereniging in het afgelopen boekjaar en doet---
onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording ---
over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd financieel beheer.-------------------

2. Na verslag van de kascommissie dan wel van de door de ledenraad -----------
aangewezen accountant, stelt de vergadering het jaarver slag en de -------------
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jaarrekening vast. De vaststelling en/of goedkeuring van deze verslagen -----
dechargeert het bestuur voor het beheer over het afgelopen boekjaar.-----------

Artikel 15. Bestuur------------------------------------------------------------------- -------
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie en ten hoogste -

vijf natuur! ij ke personen. -------------- ----------------------------------------------- --
2. Benoembaar tot bestuurslid zijn natuurlijke personen die een directiefunctie -

vervullen of deel uitmaken van het hoger management van een lid. Als ------
voorzitter kan, in afwijking van vorenstaande, worden benoemd een ----------
onafhankelijke buitenstaander die geen binding heeft met één van de bij de -
vereniging aangesloten bedrijven. -----------------------------------------------------

3. De ledenraad kiest drie bestuursleden uit een voordracht die wordt gedaan --
door het bestuur en eventuele tegenkandidaten.-------------------------------------

4 . Bestuursleden worden in persoon gekozen. De voorzitter wordt door de------
vergadering in functie gekozen.--------------------------------------------------------

5. Het bestuur kan, om een bestuurssamenstelling te bereiken die een gerede ---
afspiegeling vormt van het ledenbestand, of die een evenwichtige verdeling -
van taken toelaat, het bestuur met twee door het bestuur zelf te benoemen ---
bestuursleden uitbreiden. Het besluit om dit te doen, en de benoeming van --
deze bestuursleden dient door de zittende bestuursleden bij unanimiteit te ----
geschieden.--------------------------------------------------------------------------------

6. Een bestuurslid kan, ook al is het voor een bepaalde tijd benoemd , te allen --
tijde door de ledenraad worden ontslagen of geschorst. Het lidmaatschap van 
het bestuur eindigt voorts : -------------------------------------------------------------
a. door het bedanken als bestuurslid, ----------------------------------------------
b. wanneer het bestuurslid, al dan niet tijdelijk, de vrije beschikking over -

het eigen vermogen verliest; ------------------------------------------------------
c. bij het overlijden van het bestuurslid; -------------------------------------------
d. zodra de werkzaamheden van het betrokken bestuurslid ten behoeve van 

het verenigingslid waaraan hij ten tijde van zijn benoeming is verbonden, 
een einde nemen, dit met uitzondering van het bestuurslidmaatschap van 
de voorzitter . ------------------------------------------------------------------------

7. Indien te eniger tijd het aantal bestuursleden daalt beneden het door de -------
algemene vergadering vastgestelde aantal, vormen de resterende --------------
bestuursleden nog slechts een geldig bestuur voor zover dat nodig is om de -
algemene vergadering, waarin in de vacature(s) zal worden voorzien, te ------
convoceren en te houden. ---------------------------------------------------------------

8. In het Huishoudelijk Reglement worden nadere regels gesteld over de--------
samenstelling van het bestuur, een rooster van aftreden, de wijze vao ---------
kandidaatstelling, stemmingen, eventuele herstemmingen en oproepingen tot 
een vergadering waarin bestuursleden worden gekozen.---------------------------

Artikel 16. Bestuurstaken; vertegenwoordiging--------------------------------------
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. -

De secretaris vervangt de voorzitter bij diens ontstentenis.------------------------
2. Het bestuur, of in zijn plaats de voorzitter en secretaris gezamenlijk, is, ------

respectievelijk zijn, bevoegd de vereniging in en buiten rechte te --------------
vertegenwoordigen.----------------------------------------------------------------------

3. Het bestuur is namens de vereniging bevoegd om ten laste van de leden------
verplichtingen aan te gaan, tot het sluiten van overeenkomsten, waaronder het 
namens de bedrijfstak afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst ----
en/of het regelen van pensioenrechten, tot het aankopen, vervreemden of ----
bezwaren van registergoederen en over te gaan tot het sluiten van -------------
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk ------------
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot --------
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zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. ----------------------
4. Het bestuur behoeft voor het aangaan van de onder lid 3 van dit artikel -------

bedoelde overeenkomsten voorafgaande toestemming van de ledenraad.-------
5. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of twee of meer bestuursleden 

dat nodig achten. -------------------------------------------------------------------------
6. Bestuursbesluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. --
Artikel 17. Tegenstrijdig belang---------------------------------------------------------
In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met één of --
meer ?~stuurders kan de led~nraad één of meer personen aanwijzen om de -------
veremgmg te vertegenwoord1gen.----------------------------------------------------------
Artikel 18. Commissies---------------------------------------------------------------------
1. Tenzij de ledenraad heeft besloten dat de controle van de jaarrekening moet -

worden uitgevoerd door een accountant of om enig andere reden een ---------
accountantsverklaring is vereist, wordt op iedere jaarlijkse algemene ---------
vergadering een kascommissie gekozen van ten minste twee leden die geen -
deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie heeft tot taak de ----
financiële administratie van de vereniging te controleren en daarover rapport 
uit te brengen aan de ledenraad. De kascommissie heeft het recht zich zo ----
nodig te laten bij staan door een deskundige.-----------------------------------------

2. De last van de kascommissie kan te allen tijde worden herroepen door de ----
ledenraad, doch slechts door benoeming van een andere commissie, dan wel -
door het verlenen van een opdracht aan een accountant tot het verrichten van 
de bedoelde controle. --------------------------------------------------------------------

3. Een lid van de kascommissie kan niet onmiddellijk worden herkozen indien -
hij van die commissie twee achtereenvolgende jaren deel heeft uitgemaakt. ---

4. Zowel de ledenraad als het bestuur kan commissies met bepaalde opdrachten 
instellen of opheffen en leden van deze commissies benoemen of ontslaan. --

Artikel 19. Statutenwijziging; ontbinding---------------------------------------------
1. De ledenraad kan besluiten tot wijziging van deze statuten op voorstel van --

het bestuur of van ten minste een derde van het aantal afgevaardigden naar de 
ledenraad, die daartoe gezamenlijk een schriftelijk verzoek tot het bestuur ---
richten. De tot wijziging van de statuten bijeen te roepen ledenraad dient ten -
minste vier weken tevoren te worden geconvoceerd onder zakelijke ----------
vermelding van de voorgestelde statutenwijziging.---------------------------------

2. Het voorstel waarin de voorgedragen wijziging van de statuten woordelijk is 
opgenomen, wordt uiterlijk twee weken voor de vergadering aan de leden ----
toegezonden. ------------------------------------------------------------------------------

3. Indien de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging wordt --------
behandeld is geconvoceerd door de leden, wordt in de convocatie het voorstel 
tot statutenwijziging woordelijk opgenomen.----------------------------------------

4. De stemming over een voorstel tot statutenwijziging wordt schriftelijk -------
gehouden . Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste tweederde van 
de uitgebrachte stemmen. Het bestuur draagt er zorg voor dat de --------------
statutenwijziging bij notariële akte wordt verleden. Voorts draagt het bestuur 
er zorg voor dat een authentiek afschrift van de wijziging en van de ----------
gewijzigde statuten worden neergelegd in het Verenigingsregister van de -----
Kamer van Koophandel. ----------------------------------------------------------------

5. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging gelden dezelfde bepalingen 
als ten aanzien van een besluit tot wijziging van de statuten. Indien een ------
voorstel tot ontbinding is aanvaard, treden als vereffenaars op de leden van -
het bestuur, die in functie zijn op het ogenblik van de ontbinding. Het in Titel 
1 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek bepaalde is van toepassing.-------------------

6. De bestemming van het batig saldo wordt vastgesteld door de vergadering die 
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over de ontbinding heeft besloten.----------------------------------------------------
Artikel 20. Huishoudelijk reglement---------------------------------------------------
Door de ledenraad wordt een Huishoudelijk Reglement vastgesteld en kunnen ---
eventueel andere reglementen worden vastgesteld. De bepalingen hiervan mogen 
niet in strijd zijn met deze statuten.--------------------------------------------------------
Artikel 21. Aanstelling directeur/secretaris ------------------------------------------
De ledenraad kan besluiten een directeur en/of een secretaris van de vereniging --
aan te stellen. De honorering, taken en bevoegdheden van een directeur en die van 
een secretaris worden vastgesteld door het bestuur met inachtneming van ---------
eventuele door de ledenraad aangegeven richtlijnen. ------- ------------------ ----------
Artikel 22. Slotbepalingen--------------------------------------------------- --------------
In gevallen waarin deze statuten en de reglementen niet voorzien, beslist het -----
bestuur. Van dergelijke beslissingen wordt op de eerstvolgende vergadering van -
de ledenraad verslag uitgebracht. ----------------------------------------------------- ------
Identiteit.------ ---------------------------------------------------------------------------------
De identiteit van de bij deze akte betrokken comparante is door mij , notaris, aan -
de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld. ----
De comparante is mij, notaris, bekend.----------------------------------------------------
W AARV AN AKTE IN MINUUT.--------------------------------------------------------
Verleden te Tilburg , op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. ------------------
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting op de inhoud ----
daarvan aan de comparante heeft deze verklaard van de inhoud van de akte te ----
hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.-
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparante 
ondertekend.------------------------------------------------------------------------------------
T ot slot heb ik, notaris , de akte ondertekend. --------------- ~· --------------------------

(Volgt ondertekening) ~ l p(Ó EVEN VOOR AFSCHRIFT 




