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R & W notariskantoor

Dossiernummer: 2017.000508.01
ALGEHELE STATUTENWIJZIGING VERENIGING

Heden, zeventien mei tweeduizend zeventien, verschenen voor mij, mevrouw mr. Iris
Catharina Johanna Maria Eekman-van der Wee, notaris te Rotterdam:
1.

Jonkvrouw Anna Fleur de Geer, geboren te Amsterdam op vijftien februari
negentienhonderd zesennegentig, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, legitimatie: Nederlandse identiteitskaart met
kenmerk IL2881206, uitgegeven te Delft op zestien december tweeduizend zestien,
wonende Jacoba van Beierenlaan 15 te 2613 HV Delft;

2.

——

de heer Derel< Frederik Robertas van Loon, geboren te Delft op achtentwintig augustus
negentienhonderd zesennegentig, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de z i n van het geregistreerd partnerschap, legitimatie: Nederlandse identiteitskaart met
kenmerk IPK6RFPP9, uitgegeven te Delft op achttien februari tweeduizend vijftien,
wonende Van Hasseltlaan 666 te 2625 JR Delft;

te dezen handelend als bestuurders van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
Studievereniging Klinische Technologie Variscopic. statutair gevestigd te Delft, adres:
Mekelweg 2, 2628 CD Delft, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 60706597,
hierna te noemen: "de vereniging".

—

De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden dat:
de vereniging bij akte is opgericht op vijftien april tweeduizend veertien;
de algemene vergadering van de vereniging op zestien december tweeduizend vijftien heeft besloten om de statuten van de vereniging te doen opnemen in een notariële
akte, welke akte is verleden op vijftien maart tweeduizend zestien voor mij, n o t a r i s ; —
in de algemene vergadering van de vereniging gehouden te Delft op één m a a r t —
tweeduizend zeventien is besloten om de statuten van de vereniging geheel o p n i e u w —
vast te stellen en te doen opnemen in een notariële akte.
Zij, comparanten, wijzigen bij deze de statuten van de vennootschap, zoals die thans l u i d e n , zodanig, dat de statuten van de vennootschap komen te luiden als volgt:
STATUTEN
BEGRIPSBEPALINGEN.
Artikel 1.

—

Steeds als in de statuten van de vereniging of in een reglement van de vereniging sprake i s —
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-

"(het)/(een) lid"; "(de) leden"; of "(het) lidmaatschap"
w o r d t daarmee bedoeld: (het)/(een) lid van de vereniging; (de) leden van de vereniging;of (het) lidmaatschap van de vereniging. Hiermee worden alle soorten leden b e d o e l d , —
behalve als de statuten of het huishoudelijk reglement van de vereniging uitdrukkelijk—
anders bepalen;

_

"(het) b e s t u u r " - -

_

w o r d t daarmee bedoeld: het bestuur van de vereniging;
"(de) algemene ledenvergadering"
w o r d t daarmee bedoeld: het orgaan dat gevormd wordt door stemgerechtigde l e d e n ; —
en ook de bijeenkomst van stemgerechtigde leden en eventuele andere personen m e t —
vergaderrechten binnen de vereniging;
-

"(de) statuten"
w o r d t daarmee bedoeld: de statuten van de vereniging;
"gewone meerderheid van stemmen"

—

wordt daarmee bedoeld: ten minste de helft van de geldig uitgebrachte stemmen plus—
één;
"gekwalificeerde meerderheid van stemmen"
wordt daarmee bedoeld: ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte s t e m m e n ; —
"verenigingsjaar"

—

wordt daarmee bedoeld: de periode die loopt van één september t o t en met
eenendertig augustus van enig jaar; het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar.
NAAM EN ZETEL.
Artikel 2.
1.

—
—

De vereniging draagt de naam: Studievereniging Klinische Technologie Variscopic
(S.V.K.T. Variscopic).—

2.

De vereniging is gevestigd te Delft.

3.

De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.

—
—

DOEL EN MIDDELEN.

—

Artikel 3.

—

1.

De vereniging heeft ten doel: het behartigen van de belangen van haar leden bij d e studierichting Klinische Technologie aan de Technische Universiteit Delft, U n i v e r s i t e i t —
Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam.

2.

•

De vereniging tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen, zoals:
het bevorderen van de contacten van haar leden, zowel tussen de leden onderling—
als tussen haar leden en allen van wie informatie bij voornoemde studierichting van
nut kan zijn;
het verstrekken van voor haar leden nuttige informatie;
het organiseren van of medewerking verlenen aan activiteiten;
het onderhouden van contacten met verwante verenigingen;

—
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het onderhouden van contacten met het vakgebied;het coördineren van of medewerking verlenen aan groepen studenten die, al d a n —
niet in samenwerking met docenten, het onderwijs en de kwaliteit daarvan bewaken;

— —

alle andere wettige middelen die ter bereiking van voornoemd doel bevorderlijk
kunnen zijn.
DUUR. Artikel 4.

•—-

De vereniging duurt onbepaalde tijd voort.
LEDEIM; LIDMAATSCHAP: LEDENREGISTER.
Artikel 5.
1.

De vereniging kent leden.

2.

Leden zijn natuurlijke personen.

3.

Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk.

4.

Lid kunnen zijn:
a.

—

zij, die als student ingeschreven staan bij de Technische Universiteit Delft,
Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam bij de s t u d i e r i c h t i n g —
Klinische Technologie;

b.

—

zij, die niet voldoen aan de vereisten gesteld voor het lidmaatschap zoals bedoeld
in artikel 5 lid 4 sub a, doch die op een andere, al dan niet officiële wijze,
verbonden zijn aan de studierichting Klinische Technologie. Dit is ter b e o o r d e l i n g —
aan het bestuur, waarna goedkeuring door de algemene ledenvergadering i s —
vereist;

c.

zij, die niet door het bestuur als lid zijn toegelaten, maar door de algemene—
ledenvergadering als lid zijn toegelaten.

5.

De rechten en plichten van de leden worden vastgesteld in het huishoudelijk reglement.-

6.

Het lidmaatschap eindigt door:
a.

schriftelijke opzegging van de kant van het lid bij het bestuur.
Een lid kan zijn lidmaatschap alleen opzeggen tegen het einde van een
verenigingsjaar en bij aangetekende brief dan wel langs elektronische weg. D i e brief moet vóór één augustus door de secretaris van de vereniging zijn ontvangen. Deze moet die ontvangst binnen acht dagen schriftelijk bevestigen. Als te laat isopgezegd, loopt het lidmaatschap door t o t het einde van het eerstvolgende
verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet—
gevergd kan worden om het lidmaatschap te laten voortduren.
Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een
maand nadat aan het lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van d e —
vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie;

b.

schriftelijke opzegging van de kant van de vereniging. Dit is mogelijk als een lid niet

4e blad
langer voldoet aan de eisen van de vereniging, alsook wanneer redelijkerwijs v a n —
de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Als van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden om het lidmaatschap
te laten voortduren, kan opzegging door het bestuur t o t gevolg hebben dat het
lidmaatschap terstond eindigt;
c.

ontzetting. Tot een ontzetting kan worden beslist door het bestuur wanneer een lid
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt o f —
indien een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Het bestuur stelt de betrokkene zo spoedig mogelijk van het besluit t o t o n t z e t t i n g in kennis en geeft daarbij de reden(en) voor de ontzetting op.
Binnen een maand na ontvangst van die kennisgeving kan de betrokkene bij de
algemene ledenvergadering in beroep gaan.
Het betrokken lid is, tijdens de beroepstermijn en ook in de periode dat het beroep
aanhangig is, geschorst;——

d.
7.

~

overlijden.—

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin d e jaarlijkse bijdrage voor het gehele boekjaar verschuldigd.

8.

Een lid kan worden geschorst. Een geschorst lid kan geen aanspraak maken op de
rechten verbonden aan het lidmaatschap, maar blijft wel onderworpen aan de voor
leden geldende verplichtingen voor zover die verplichtingen niet in strijd zijn met de
aard van de schorsing. Wijze van en redenen voor schorsing van een lid worden bepaald
in het huishoudelijk reglement.^

ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Artikel 6.

.

1.

De algemene ledenvergadering is het hoogste gezagsorgaan binnen de vereniging.—

2.

Leden, donateurs en alle anderen die door de algemene ledenvergadering of het
bestuur daartoe zijn uitgenodigd, hebben toegang tot de algemene ledenvergadering.—

3.

Alleen niet-geschorste leden hebben vergaderrecht en zijn stemgerechtigd. Een
geschorst lid heeft alleen toegang t o t de algemene ledenvergadering waarin het besluitt o t schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.

4.

Iedere stemgerechtigde heeft één stem.

—

5.

Een stemgerechtigde kan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen t o t
het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan slechts van één andere
stemgerechtigde het stemrecht dragen. De wijze van schriftelijk volmacht verlenen
w o r d t bepaald in het huishoudelijk reglement.

6.

Tot een algemene ledenvergadering wordt door het bestuur schriftelijk opgeroepen ten
minste zeven kalenderdagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering.

7.

Op schriftelijk verzoek van ten minste een tiende van de stemgerechtigde leden is h e t —
bestuur verplicht t o t het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een
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termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het—
verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf—
tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene—
ledenvergadering bijeenroept. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden
belasten met de leiding van de algemene ledenvergadering en het opstellen van de
notulen.
8.

De algemene ledenvergadering zal ten minste tweemaal per verenigingsjaar worden
gehouden. Eén van deze vergaderingen is de jaarvergadering die binnen zes maanden—
na afloop van het boekjaar plaatsvindt.

9.

—

Een besluit wordt door de algemene ledenvergadering aangenomen wanneer t e n —
minste vijftien stemgerechtigde leden aanwezig zijn, waarvan een gewone meerderheid
voor het besluit stemt, tenzij in andere artikelen of in het huishoudelijk reglement
anders is bepaald.

10. Het bestuur brengt in de jaarvergadering zijn jaarverslag uit over de gang van zaken i n —
de vereniging en over het gevoerde beleid, doet, onder overlegging van een balans en
een staat van baten en lasten met een toelichting, rekening en verantwoording over zijn
in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid en presenteert een conceptbegroting voor het
erop volgende boekjaar.
De balans en de staat van baten en lasten worden ondertekend door alle bestuurders na
goedkeuring van de algemene ledenvergadering. Ontbreekt de ondertekening van e e n of meer van hen, dan wordt dat vermeld en wordt daarbij de reden opgegeven.—
11.

De algemene ledenvergadering benoemt een commissie, genaamd de
kascontrolecommissie, van ten minste twee leden - die geen bestuurder mogen zijn
tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende boekjaar dan wel laatst verstreken boekjaar.
Deze commissie brengt in de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.—
Als voor het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis nodig is, kan de commissiezich door een deskundige doen bijstaan.

12. Het bestuur moet de kascontrolecommissie alle door deze gevraagde inlichtingen
verschaffen, de commissie desgewenst de kas en de waarden van de vereniging t o n e n —
en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging geven.
13. Het bepaalde in artikel 6 lid 11 en 12 geldt niet indien aan de algemene
ledenvergadering omtrent de getrouwheid van de stukken een verklaring afkomstig vaneen accountant wordt overlegd, als bedoeld in Artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek.
14. De algemene ledenvergadering kan slechts expliciet en bij afzonderlijk besluit decharge
verlenen aan het bestuur voor het financiële beheer over het desbetreffende boekjaar.Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening e n verantwoording strekt het bestuur derhalve niet automatisch tot decharge.
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Artikel 7.—
1.

De voorzitter van het bestuur treedt ook op als voorzitter van de algemene
ledenvergadering. Als de voorzitter afw/ezig is c f ontbreekt zal de vicevoorzitter de
algemene ledenvergadering leiden.
Als ook de vicevoorzitter afwezig is of ontbreekt, bepaalt de algemene ledenvergadering
zelf wie als voorzitter daarvan optreedt.

2.

—

In elke algemene ledenvergadering houdt de secretaris van het bestuur de notulen. A l s deze afwezig is of ontbreekt, bepaalt de algemene ledenvergadering zelf wie dat zal
doen.

—

.

In dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering worden de notulen
vastgesteld. Daarna worden zij door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
BESTUUR.
Artikel 8.
1.

—

Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste drie leden, onder wie in ieder
geval een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

2.

Het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering uit de leden gekozen.

3.

Een bestuursjaar is de periode tussen twee opeenvolgende jaarvergaderingen waarin de
bestuurswissel plaatsvindt.

—

4.

Een bestuurslid wordt geïnstalleerd voor de periode van één bestuursjaar.

5.

Het bestuur moet tijdens de bestuursperiode voldoen aan de eisen gesteld aan een lid,zoals gedefinieerd in artikel 5 lid 4.

6.

Het bestuur is te allen tijde rekening en verantwoording schuldig aan de algemene
ledenvergadering over haar algemeen beleid.

7.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

8.

Het bestuur heeft de volgende bevoegdheden:

—

a.

het besturen van de vereniging en het beheren van haar vermogen;

b.

het vormen van en toezicht houden op commissies;

c.

het sluiten van overeenkomsten die voortvloeien uit de doelstellingen van de

—

vereniging;

9.

d.

het schorsen van een lid;

e.

het opzeggen van het lidmaatschap van een lid;

f.

het ontzetten uit het lidmaatschap van een lid.

—
—

Het bestuurslidmaatschap eindigt wanneer:
a.

een bestuurslid gedechargeerd wordt door de algemene ledenvergadering;

b.

het lidmaatschap beëindigd wordt;

c.

een bestuurslid door de algemene ledenvergadering ontslagen w o r d t ;

d.

een bestuurslid overlijdt.

.

10. De wijze van kandidaatstelling, installatie en decharge wordt nader bepaald in het
huishoudelijk r e g l e m e n t . —

—
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VERTEGENWOORDIGING.Artikei 9.
1.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.—

2.

De vereniging wordt in en buiten rechte v e r t e g e n w o o r d i g d : —
a.

door het bestuur, tenzij uit de Wet anders voortvloeit;—

b.

door twee gezamenlijk handelende bestuurders, onder wie in elk geval de
voorzitter, de secretaris of de penningmeester.

leder van hen kan zich daarbij doen vertegenwoordigen door een schriftelijk—
gevolmachtigde.
3.

Het bestuur kan aan bestuurders en/of aan anderen volmacht geven om de vereniging zelfstandig of met een of meer anderen- binnen de grenzen van die volmacht t e —
vertegenwoordigen. De vereniging wordt daardoor verbonden.

FINANCIËN.
Artikel 10.
1.

De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
a.

schenkingen en subsidies;

b.

van universiteitswege beschikbaar gestelde middelen, hetzij vanuit de Technische-Universiteit Delft, Universiteit Leiden of Erasmus Universiteit Rotterdam;

c.

contributie;

d.

inkomsten uit vermogen;

e.

inkomsten uit activiteiten;

f.

sponsorgelden;

g.

andere wettige inkomsten.

—

2.

Het boekjaar der vereniging loopt van één september t o t en met eenendertig augustus.-

3.

Het bestuur heeft het beheer over de geldmiddelen, bepaalt het financiële beleid v a n —
de vereniging en legt daarvan jaarlijks rekening en verantwoording af aan de algeméne ledenvergadering.

4.

De vereniging heeft geen winstoogmerk.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 11.
1.

Niet of niet nader in deze statuten bepaalde aangelegenheden worden bepaald in h e t —
huishoudelijk reglement, vast te stellen door de algemene ledenvergadering. Dit—
reglement mag geen met de statuten strijdige bepalingen bevatten.

2.

De aanpassing van het huishoudelijk reglement moet door de algemene
ledenvergadering worden goedgekeurd met een gekwalificeerde meerderheid van
stemmen.

STATUTENWIJZIGING: FUSIE: SPLITSING.
Artikel 12.
1.

Tot wijziging van de statuten, tot het aangaan van een fusie en tot het aangaan van een
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splitsing, beide zoals bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de
vereniging betrokken is, kan niet anders besloten worden dan in een algemene
ledenvergadering waarin ten minste een vierde van het totale aantal niet-geschorste

—

stemgerechtigde leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is en alleen
met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen.
2.

.

Indien op grond van artikel 12 lid 1 een algemene ledenvergadering geen besluiten
heeft kunnen nemen, zal een tweede algemene ledenvergadering bij aanwezigheid v a n het aantal leden gesteld in artikel 6 lid 9 gerechtigd zijn t o t het nemen van besluiten,
voor zover die ook op de agenda van de eerstgenoemde algemene ledenvergadering
voorkwamen. Besluiten worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid v a n —
stemmen.

3.

Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een
voorstel t o t statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag
van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
leggen tot na afloop van de dag waarop de algemene ledenvergadering werd gehouden.

4.

De statutenwijziging treedt in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. —
Tot ondertekening van die akte is iedere bestuurder afzonderlijk en zelfstandig bevoegd.

5

Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en
een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, t e —
overhandigen aan de Kamer van Koophandel.

ONTBINDING EiM VEREFFENING.
Artikel 13.
1.

—

De vereniging wordt ontbonden in de gevallen waarvoor de Wet dat bepaalt. Een
besluit tot ontbinding der vereniging kan slechts dan worden genomen indien t e n —
minste een vierde van het totale aantal niet-geschorste stemgerechtigde leden van d e —
vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is en alleen met een gekwalificeerde- meerderheid van stemmen.

2.

—

Indien bij een besluit t o t ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt d e —
vereffening door het bestuur.

3.

De termijn ter oproeping t o t een algemene ledenvergadering die als doel heeft het
ontbinden van de vereniging moet ten minste veertien dagen bedragen.

4.

Tijdens de vereffening blijven de statuten en huishoudelijk reglement voor zover
mogelijk van kracht.

5.

—

Wanneer er bij ontbinding van de vereniging een restsaldo bestaat, zal deze aan de
Technische Universiteit Delft toekomen.

—

UITZONDERINGEN.
Artikel 14.
In alle gevallen waarin de Wet, de statuten en ook de reglementen van de vereniging niet

—
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voorzien, besluit het bestuur.

Sletbepaling
Ten slotte verklaren de comparanten daarbij handelend als voormeld:
van het voormelde besluit van de algemene ledenvergadering van de vereniging blijkt
uit de notulen van het in die vergadering verhandelde;
een exemplaar daarvan wordt aan het origineel van deze akte gehecht;
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE.—

—

in minuut is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.—
Na zakelijke opgave van en het geven van een toelichting op de inhoud van deze akte aan de
verschenen personen, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te
hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris,
ondertekend, en zijn alle pagina's van deze akte door mij, notaris, van een paraaf voorzien. (Volgt ondertekening door de comparanten en de notaris)

