Studievereniging Sarphati

Statuten
De comparanten, handelend als gemeld,
verklaarden dat de statuten van de nieuwe
vereniging komen te luiden als volgt:
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Artikel 1: Naam, zetel en duur
1.

De vereniging draagt de naam: "Sarphati, vereniging van studenten SocialeGeografie en Planologie aan de Universiteit van Amsterdam".

2.

De vereniging kan ook naar buiten treden onder de namen
"Studievereniging Sarphati" en "Sarphati".

3.

De vereniging is gevestigd in Amsterdam.

4.

De vereniging duurt voort voor onbepaalde tijd. Zij is de rechtsopvolgster
van de verenigingen "Amsterdamse Studievereniging voor SociaalGeografen" en "Het Groene Hart".

Artikel 2: Doel en middelen
1.

De vereniging stelt zich ten doel:
a. de belangen van de studenten planologie en sociale geografie aan de
Universiteit van Amsterdam in het algemeen en die van haar leden in het
bijzonder te behartigen in de ruimste zin van het woord.
b. door middel van zowel vakinhoudelijke als feestelijke activiteiten bij te
dragen aan een hechtere band tussen zowel student en studie als tussen
studenten onderling.

2.

De vereniging tracht deze doelen onder meer te bereiken door het
organiseren van excursies, lezingen, fora, feesten en borrels, het uitgeven van
een verenigingsblad, vertegenwoordiging namens de leden in universitaire
bestuursorganen, het aanbieden van vakinhoudelijke faciliteiten en het
samenwerken met en het deelnemen in andere verenigingen en organisaties.

Artikel 3: Vermogen
Het vermogen van de vereniging zal gevormd worden door:
•

Contributie en subsidies;

•

Schenkingen, erfstellingen en legaten;

•

Alle andere verkrijgingen en baten.
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Artikel 4: Gewone leden, alumnileden, ereleden en donateurs
1.

De vereniging kent:
a. gewone leden;
b. alumnileden;
c. ereleden;
d. donateurs.

2.

Gewoon lid kunnen zijn alle natuurlijke personen die zijn ingeschreven bij de
studie sociale geografie en planologie aan de Universiteit van Amsterdam of
vakken studeren bij de studie sociale geografie en planologie aan de
Universiteit van Amsterdam. Personen die niet aan deze voorwaarde voldoen
kunnen gewoon lid zijn bij goedkeuring daarvan door het bestuur.

3.

Alumnilid kunnen zijn zij die hun studie sociale geografie en planologie aan
de Universiteit van Amsterdam hebben afgerond en/of niet meer
ingeschreven staan bij de opleiding sociale geografie en planologie en
contact willen houden met de vereniging.

4.

Ereleden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die wegens bijzondere
verdiensten jegens de vereniging daartoe, op voordracht van het bestuur,
door de algemene ledenvergadering zijn benoemd.

5.

Donateurs zijn zij die de vereniging op geldelijke en/of materiële wijze
steunen. De minimale omvang van deze bijdrage wordt door de algemene
ledenvergadering vastgesteld. Donateurs zijn zij waarvan het donateurschap
door het bestuur is bevestigd.

Artikel 5: Contributie
leder gewoon lid en ieder alumnilid is de vereniging een contributie verschuldigd.
1.

De algemene ledenvergadering stelt vast of dit een jaarlijkse of eenmalige
contributie dient te zijn. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld
door de algemene ledenvergadering.

2.

Restitutie van contributie vindt niet plaats, tenzij het bestuur anders beslist.

Artikel 6: Einde lidmaatschap of donateurschap
1.

Lidmaatschap van de vereniging eindigt door:
a. opzegging door het lid;
b. opzegging door de vereniging;
c. ontzetting;
d. de dood van het lid.

2.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan op ieder willekeurig
moment geschieden. Zij geschiedt schriftelijk of per e-mail aan het bestuur.

3.

Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het
bestuur, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het
lidmaatschap te voldoen. Het niet binnen twee maanden na een
betalingsherinnering voldoen van de contributie wordt hier in ieder geval
onder verstaan. Opzegging geschiedt steeds schriftelijk of per e-mail en met
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opgaaf van reden(en). Indien het lid binnen één m aand na de opzegging
alsnog aan de vereisten van het lidm aatschap voldoet, vervalt de opzegging
autom atisch.
4.

O pzegging van het erelidm aatschap nam ens de vereniging geschied:
a. w anneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidm aatschap
te voldoen, zo als beschreven in lid 3;
b. bij schriftelijke opzegging door het bestuur;
c. bij een vervallenverklaring door de algem ene ledenvergadering.

5.

O ntzetting uit het lidm aatschap kan alleen w orden uitgespro ken w anneer
een lid in strijd m et de statuten, reglem enten of besluiten van de vereniging
handelt, of w anneer het lid zich dusdanig tegenover leden en/of de
vereniging in het algem een heeft m isdragen dat handhaving als lid
onverantw oord w ordt geacht naar het oordeel van het bestuur. Zij geschiedt
door het bestuur dat het lid zo spoedig m ogelijk schriftelijk of per e-m ail van
het besluit in kennis stelt, m et opgaaf van redenen. Het betro kken lid is
bevoegd binnen één m aand na de ontvangst van de kennisgeving in bero ep
te gaan bij de algem ene ledenvergadering. G edurende de bero epsterm ijn
en hangende het bero ep is het lid geschorst.

6.

Donateurschap van de vereniging eindigt door:
a. opzegging door de donateur (schriftelijk of per e-m ail);
b. opzegging door het bestuur onder opgaaf van reden (schriftelijk of per em ail);

c. de dood van het lid.

Artikel 7: Bestuur
1.

Het bestuur bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen die uit hun
midden een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een vicevoorzitter aanwijzen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de
algemene ledenvergadering.

2.

Indien het aantal bestuursleden gedurende het verenigingsjaar beneden het
in lid 1 vermelde minimum is gedaald, is het bestuur verplicht binnen een
maand een algemene ledenvergadering te beleggen waar de voorziening in
de vacature(s) aan de orde komt. Het bestuur blijft ook zonder het vereiste
quorum bevoegd tot uitoefening van zijn taken.

3.

Een bestuurslid kan hooguit twee bestuursfuncties tegelijkertijd vervullen.
Een natuurlijk persoon kan niet tegelijkertijd voorzitter en vice-voorzitter zijn.

4.

De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering gekozen met
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen uit de gewone
leden van de vereniging. De algemene ledenvergadering stelt met volstrekte
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen het aantal bestuursleden
vast.

5.

Het kiezen van bestuursleden tijdens een algemene ledenvergadering
geschiedt altijd schriftelijk.

6.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal een
verenigingsjaar. Onder een verenigingsjaar wordt verstaan de periode tussen
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tw ee opeenvolgende jaarlijkse algem ene ledenvergaderingen. Bestuursleden
zijn terstond herkiesbaar.
7.

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaam heden. Zij hebben
w el recht op vergoeding van de door hun in de uitoefening van hun functie
gem aakte kosten.

8.

Van het verhandelde in de bestuursvergadering w orden notulen gehouden
door de secretaris of door één van de andere aanw ezigen. De notulen
w orden vastgesteld in een volgende bestuursvergadering.

9.

Het bestuur kan op een vergadering alleen dan geldige besluiten nem en
indien de m eerderheid van in functie zijnde bestuursleden op de vergadering
aanw ezig of vert egenw oordigd is. Een bestuurslid kan een m edebestuurslid
schriftelijk of per e-m ail m achtigen om hem of haar tijdens de vergadering te
vert egenw oordigen. Een bestuurslid kan slechts voor één m edebestuurslid
als gevolm achtigde optreden.

10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nem en, m its alle
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld hun m ening te uiten. Van een
aldus genom en besluit w ordt onder bijvoeging van de ingekom en
antw oorden door de secretaris een verslag opgem aakt, dat bij de notulen
w ordt gevoegd en op de eerstvolgende bestuursvergadering w ordt
vastgesteld.
11. leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem . Voor zover
deze statuten geen gro tere m eerderheid voorschrijven w orden alle
bestuursbesluiten genom en m et een volstrekte m eerderheid der geldig
uitgebrachte stem m en.
12. A lle stem m ingen ter vergadering geschieden m ondeling, tenzij de voorzitter
een schriftelijke stem m ing gew enst acht of één der stem gerechtigden dit
voor de stem m ing verlangt. Schriftelijke stem m ing geschiedt bij
ongetekende, gesloten briefjes.
13. Bij het staken van stem m en w ordt het desbetreffende voorstel aangehouden
tot de eerstvolgende vergadering. Bij het dan opnieuw staken van stem m en
w ordt het voorstel geacht te zijn verw orpen.
14.

De bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgave van redenen door de
algem ene ledenvergadering w orden geschorst of ontslagen. De algem ene
ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag m et volstrekte m eerderheid
van de geldig uitgebrachte stem m en.

15. Een bestuurslid wordt geschorst indien hier door de overige bestuursleden
unaniem toe wordt besloten. Deze schorsing dient binnen een term ijn van
één m aand onder opgaaf van redenen te w orden voorgelegd aan de
algem ene ledenvergadering. De algem ene ledenvergadering zet deze
schorsing om in ontslag of heft deze schorsing m et volstrekte m eerderheid
van de geldig uitgebrachte stem m en op. Indien de schorsing plaatsvindt
m inder dan drie m aanden voor het eind van het lopende academ isch jaar,
dient de beslissing genom en te w orden op een algem ene ledenvergadering
in de eerste drie w eken van het nieuw e academ ische jaar.
16. Bestuursvergaderingen zijn toegankelijk voor ieder lid van de vereniging. Bij
m eerderheid van stem m en kan echter door het bestuur besloten w orden de
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vergadering, of een gedeelte daarvan, besloten te m aken. De vergadering
dient altijd besloten te zijn als het agendapunt een persoon of personen
betreft.
17. leder lid van de vereniging kan de notulen inzien bij het bestuur. Het bestuur
m ag notulen over gevoelige kw esties besloten houden. Notulen van
agendapunten over een persoon of personen zijn altijd besloten.

Artikel 8: Kandidaatstelling bestuur
1.

Leden die zichzelf kandidaat willen stellen voor een nieuw verenigingsbestuur
of voor een bestaande bestuursvacature laten dit tijdig weten aan de zittende
bestuursleden. Het zittende bestuur stelt hiervoor een termijn vast.

2.

Het zittende bestuur adviseert de algemene ledenvergadering over de

3.

Ook bij een negatief bestuursadvies of het ontbreken van een bestuursadvies

kandidaatstelling van een kandidaat.
kunnen leden zich kandideren voor het bestuur bij de algemene
ledenvergadering.

Artikel 9: Bestuursbevoegdheid
1.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging;

2.

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding of bewaring van registergoederen;

3.

Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling van een schuld van een ander verbindt.

4.

Het bestuur kan een lid schorsen indien dit lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of wanneer het lid zich
tegenover leden en/of de vereniging in het algemeen heeft misdragen. Een
lid mag gedurende het lidmaatschap van de vereniging niet vaker dan één
keer geschorst worden, voor een periode van maximaal zes maanden. Tegen
een schorsing is geen beroep mogelijk.

Artikel 10: Vertegenwoordiging
1.
2.

Uitsluitend het bestuur vertegenwoordigt de vereniging;
Het bestuur kan aan één of meer leden de
vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen, mits dit bij bestuursbesluit
heeft plaatsgevonden en dit een bepaald geval betreft.

Artikel 11: Einde bestuurslidmaatschap
1.

Het bestuurslidmaatschap eindigt door overlijden van het bestuurslid, bij het
verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming
(bedanken) of bij ontslag door de algemene ledenvergadering.
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Artikel 12: Toegang en besluitvorming algemene
ledenvergadering
1.

Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Om
aanwezig te mogen zijn dient het lid aan de geldelijke verplichtingen voor
het lopende boekjaar jegens de vereniging te hebben voldaan. Een
geschorst lid heeft uitsluitend toegang tot de vergadering waarin het besluit
over zijn schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover dan het woord
te voeren.

2.

Niet-leden hebben uitsluitend toegang tot de algemene ledenvergadering
bij uitnodiging en/of toestemming door het bestuur en/of de algemene
ledenvergadering.

3.

leder gewoon lid heeft één stem in de algemene ledenvergadering. leder
stemgerechtigd lid kan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht
verlenen tot het uitbrengen van één stem. Een stemgerechtigde kan voor ten
hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden. Om stemgerechtigd
te zijn moet het lid de geldelijke verplichtingen voor het lopende boekjaar
jegens de vereniging hebben voldaan. Een geschorst lid heeft geen
stemrecht.

4.

De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene
ledenvergadering worden gehouden. Schriftelijke stemming vindt plaats
indien één van de stemgerechtigden een schriftelijke stemming wenst en dit
voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij
ongetekende, gesloten briefjes.

5.

Stemmingen over personen vinden altijd schriftelijk plaats.

6.

Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid
van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is
het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij stemmingen over personen
dan volgt een herstemming. Bij het nogmaals staken van de stemmen beslist
het bestuur. Indien het bestuur ook niet tot een besluit komt beslist de
voorzitter van de algemene ledenvergadering. Indien bij verkiezingen tussen
meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is
verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal
stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 13: Taakverdeling algemene ledenvergadering
1.

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij diens
afwezigheid worden de vergaderingen door de vice-voorzitter geleid. Bij
beider afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

2.

De voorzitter van de vergadering ziet toe op het eerlijk verloop van de
stemmingen en stelt de uitslag vast. Indien een meerderheid van de
stemgerechtigden een herstemming verlangt, zal deze plaatsvinden. Door
deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
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3.

Van het ter algem ene ledenvergadering verhandelde w orden notulen
gehouden door de secretaris van het bestuur. Bij diens afw ezigheid w ijst de
voorzitter van de vergadering een notulist aan. Deze notulen w orden in de
eerstvolgende algem ene ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 14: Bijeenroepen algemene ledenvergadering
1.

Algemene ledenvergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door:
a. het bestuur;
b. de commissievergadering;
c. door tenminste twintig gewone leden;
d. door de kascontrolecommissie

2.

Het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering geschiedt door
middel van een daartoe met redenen omkleed verzoek per post of e-mail, in
te dienen bij het bestuur. Deze vergadering dient uiterlijk een maand na de
ontvangst van het verzoek plaats te vinden, tenzij de verzoekende leden met
een latere datum genoegen nemen. Indien het bestuur niet tijdig aan dit
verzoek voldoet, kunnen de leden die om de algemene ledenvergadering
hebben verzocht zelf de algemene ledenvergadering bijeenroepen of de
kascontrolecommissie hiertoe verzoeken.

3.

De oproep tot een vergadering geschiedt op een termijn van tenminste
zeven dagen aan het adres van het lid zoals dit bij de vereniging bekend is.
De oproep bevat een aanduiding van plaats en tijd van de vergadering, een
opgave van de te behandelen onderwerpen alsmede een aanduiding waar
de voor de vergadering benodigde stukken verkrijgbaar zijn.

Artikel 15: Halfjaarlijkse algemene ledenvergadering
1.

Jaarlijks wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden, welke
wordt bijeengeroepen door het bestuur.

2.

In deze jaarlijkse algemene ledenvergadering komen onder meer aan de
orde:
a. sociaal jaarverslag van het bestuur;
b. de presentatie van de vertegenwoordigers van de commissievergadering;
c. benoeming van het bestuur;
d. benoeming van de kascontrolecommissie;
e. begroting van het lopende boekjaar;

f. voorstellen van leden, aangekondigd bij de oproeping van de vergadering.
3.

Jaarlijks wordt, ongeveer halverwege het bestuursjaar, een tussentijdse
algemene ledenvergadering gehouden, welke wordt bijeengeroepen door
het bestuur. Tijdens deze vergadering doet het bestuur, onder meer, verslag
over het functioneren van de vereniging en de beleidsvoornemens voor het
resterende deel van het bestuursjaar.
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Artikel 16: Boekjaar, jaarvergadering, jaarstukken en
kascontrolecommissie
1.
2.

Het boekjaar loopt van één mei tot en met dertig april.
Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de vereniging
afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van
baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan de algemene
ledenvergadering worden aangeboden. Na verloop van deze termijn kan
ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuursleden dat zij deze
verplichting nakomen.

3.

In deze jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het financieel jaarverslag van het bestuur;
b. een verantwoording met verslag van de kascontrolecommissie;

c. voorstellen van leden, aangekondigd bij de oproeping van de vergadering.
4.

De kascontrolecommissie, die wordt benoemd tijdens de jaarlijkse algemene
ledenvergadering, heeft tot taak de rekening en verantwoording van het
bestuur te onderzoeken en haar bevindingen aan de algemene
ledenvergadering mede te delen. Leden van de kascontrolecommissie
mogen geen deel uitmaken van het bestuur.

5.

Het bestuur is verplicht aan de kascontrolecommissie ten behoeve van haar
onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en
bescheiden van de vereniging te geven.

6.

Het bestuur dient er naar te streven de jaarvergadering met de jaarlijkse
algemene ledenvergadering te laten samenvallen.

Artikel 17: Commissies en werkgroepen
1.

Commissies en werkgroepen worden ingesteld door het bestuur of door de
algemene ledenvergadering.

2.

De benoeming van leden van commissies en werkgroepen geschiedt door
het bestuur. De benoeming van de kascontrolecommissie geschiedt altijd
door de algemene ledenvergadering.

3.

Commissies en werkgroepen worden opgeheven door het bestuur of door
de algemene ledenvergadering. De kascontrolecommissie kan niet worden
opgeheven.

4.

Deelname aan commissies en werkgroepen is alleen mogelijk voor gewone
leden van de vereniging, tenzij het bestuur of de algemene ledenvergadering
anders beslissen.

5.

De voorzitters van commissies en werkgroepen en het bestuur hebben zitting
in de commissievergadering.

Artikel 18: Reglementen
1.

Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen, te wijzigen of op te
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heffen, w aarin die onderw erpen w orden geregeld w elke niet in deze statuten
zijn vervat.
2.

A lvorens een reglem ent vast te stellen, te w ijzigen of op te heffen, dient het
bestuur advies te verkrijgen van de com m issievergadering.

3.

Het bestuur dient de leden schriftelijk of per e-m ail op de hoogte te stellen
van het vaststellen, w ijzigen of opheffen van reglem enten.

4.

G ew one leden kunnen binnen één m aand bezw aar m aken tegen het
vaststellen, w ijzigen of opheffen van een reglem ent.

5.

Indien een lid bezw aar m aakt dient het voorstel voorgelegd w orden aan de
algem ene ledenvergadering, zo als bepaald in artikel 14 leden 2 en 3.

6.

G edurende de bezw aarterm ijn en hangende het bezw aar geldt het
reglem ent zoals vastgesteld door het bestuur.

7.

Een reglem ent m ag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn m et de w et of
deze statuten.

Artikel 19: Statutenwijziging
1.

Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de
algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.

Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf
dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel op een daartoe
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag
waarop de vergadering wordt gehouden. Tevens wordt, per post of per email, een afschrift van het voorstel aan alle gewone leden toegezonden.

3.

Het in lid twee bedoelde afschrift bestaat tenminste uit de te wijzigen
artikelen en de voorgedragen wijzigingen.

4.

Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering
slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste tweederde van
het aantal geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin
tenminste tweederde van de gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

5.

Is niet tweederde van de gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan
wordt binnen zes weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en
gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de
orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde
gewone leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van
tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.

6.

De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte
is opgemaakt. leder van de bestuursleden is bevoegd de akte van
statutenwijziging te doen verlijden.

7.

Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de
algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
stemmen wordt genomen.

8.

De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
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statutenw ijziging en een volledig doorlopende tekst van de statuten, zo als
deze na de w ijziging luiden, neer te leggen ten kantoren van het door de
Kam er van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Artikel 20: Ontbinding en vereffening
1.

Het bepaalde in artikel 19 leden 1, 2, 3, 4, 5 en 7 is van overeenkomstige
toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding
van de vereniging.

2.

De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde
besluit de bestemming vast voor het batige saldo, en wel zoveel mogelijk in
overeenstemming met het doel van de vereniging.

3.

De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij de algemene
ledenvergadering én of meer anderen personen hiervoor aanwijst.

4.

De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de
vereniging inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 19 lid 8.

5.

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 liquidatie".

6.

De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar
bekende baten meer aanwezig zijn.

7.

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 vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Artikel 21: Slotbepaling
1.

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe, die niet door de wet, de statuten of de reglementen aan
andere organen zijn opgedragen.

2.

De comparant, wiens identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand
van het in deze akte vermelde document, is mij, notaris, bekend. Waarvan
akte, is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.

3.

Ik, notaris, heb de comparant mededeling gedaan van de zakelijke inhoud
van deze akte en heb hem daarop een toelichting gegeven. Ik heb de
comparant tevens gewezen op de gevolgen die voor de partij bij de akte, uit
de akte voortvloeien. Daarna heeft de comparant verklaard van de inhoud
van de akte te hebben kennis genomen, daarmee in te stemmen en op
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte
onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant en onmiddellijk
daarna door mij, notaris, ondertekend.
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