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oPRTcHTINe/ 2467 94 /NCB3 3ver
Heden zeven januari negentienhonderdnegenennegentig,
verschenen voor mij, mr Nico cusell-, notaris ter standplaats
Leiden:

de heer Mr ilohannes olivierr g€ûr€êûte-ambtenaar, geboren te
Leiden op drie februarí negentienhonderdeenenvijftig,
paspoortnummer Ms2gr92, afgegeven door de gemeente Leiden,
wonend'e van !'Ioerdenstraat 63, 2332 pH I-reiden, gehuwd;
de heer Mr cornerig ilan Dirk waar, burgemeester, geboren te
soest op vijftien september negentíenhonderdd.rieenveertig
paspoortnummer N093s2743, afgegeven door de gemeente Leiden, _

geldig tot negentien juli tweeduizend., wonende Fruinlaan 6,
23L3 ER Leiden, gehuwd;
de heer Prof Mr carer ilan ilozef Marie sÈolker, directeur,
geboren te Leiden op drieentwíntig juni negentienhonderd
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vierenvijftig, paspoortnummer Lo79gso, afgegeven door de
gemeente Leiden,
Leiden, gehuwd,.

wonende Bilderdijkstraat 15, 231_1 XD

de heer Mr ilohannee wors, ad.vocaat, geboren te spijkenisse
op zevenentwintig februari negentienhonderdnegenenvijftig | - _ _

paspoortnummer N39529967, afgegeven d.oor de gemeent,e
Rijnwoude, geldig tot vier juri tweeduizend. t,wee, wonend.e L.
van Leijdenstraat 5, 2391 GE Hazerswoud.e_Dorp, gehuwd;
de heer Mr caroruç Bernardus Maria Brueng, hoofd juridische
zaken Uniwersiteit Leid.en, geboren te Ven1o op vij f en_
twintig maart negentienhonderdnegenenveertig, paspoortnummer
N65080078, afgegeven door de gemeente zoetermeer, geldig tot
zesentwinÈig februari tweeduizend drie,
Stationsstraat 49, 27L2 HB Zoetermeer,

wonende 1e
gehuwd.

Ðe comparant,en verkLaarden een vereniging op t,e ri_chten welke
zal worden geregeerd door de navolgende
STåTIITEN

Naa¡r en Zetel.
Àrtikel 1.
De vereniging draagt de naam:
GENOOTSCHAP.

Zí) is gevestigd te Leiden.
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DoeI.
Artikel 2.
L. De vereniging heeft ten doel:

het bevorderen van geregeld contact tussen haar Leden en het
bieden van gelegenheid aan de leden tot ged.achtewisseling
over onderwerpen van juridische aard,.
het verkennen van de mogerijkheden die het recht biedt om

een bijdrage te leveren aan het verduidelijken en zo
mogelijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken;
het reveren van een bijdrage aan het op een professionere
wi j ze verr¡ulren van de werkzaamhed.en door d.e reden in hun
dagelijkse werkkring.
Zij trachÈ dit doel te bereiken door het houden van
vergaderingen/bijeenkomsten, zo mogelijk op de tweede
woensdag r¡an de maanden f ebruari, mei, aug'ustus en november
van e1k ja.ar, des middags om vijf uur.
Het besturrr kan desgewenst een nader,
stelren tijdstip en dag, aangeven voor het houden van een
vergadering.
voor elke vergadering ontvangen de leden een oproeping.

Duur.
Àrt,ikel 3.

2.

door hen vast te

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Líd¡raatechap -

t

2

ArtlkeL 4.
De verenig'ing kent leden en ereleden.
Leden zíjn zíj die een juridische opleiding hebben genoten
en binnen de gemeente Leiden of directe omgeving daarvan
woonachtig: dan wel in en juridische functie werkzaam zijn of
werkzaam g:eweest zLjn alsmede zi) die zich aLs lid bij het
bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zod.anig tot
de vereniging zijn toegelaten.
rngeval va-n niet-toerating door het bestuur kan de algemene
vergadering alsnog tot toelating besluiten.
Erereden zj-jn zíj die wegens hun buitenge$/one verdiensten
voor de vereniging op voorstel van heÈ bestuur door de
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algemene rrergadering a1s zodanig zijn benoemd. en die dle
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benoeming hebben aanvaard.

Àrtikel 5.
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar
voor overdracht of overgang.
Artikel 6.

Het lidmaatschap eindigt :

door de dood van hef ]id. rs een rechtspersoon rid
van de verenigi.g, dan eíndigt haar ridmaatschap wanneer
zij ophoudt te bestaan.
door opzegging door het lid;
door opzegging door de vereniging;
door ontzetting.

opzegging van het ridmaatschap door het ]id kan sLechts
geschieden tegen het einde van een boekiaar, mits
schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn
van tenminste víer weken. rndien een opzegging niet tijdig
heeft plaatsgehad, loopt, het lidmaatschap door tot het eind.e
van het eerstvolgende boekjaar.
Niettemin kan een lid met onmidd.ellijke ingang zíjn
Iidmaatschap opzeggen

indien redelijkerwijs van het lid. niet gevergd kan word.en
het lidmaatschap te laten voorÈduren, 6f
binnen een maand nadat een besruit, waarbij zíjn recht.en
zijn beperkt of zíjn verprichtingen zijn verzwaard., hem
bekend is gieworden of hem is meegedeeld., (behalve indien
het bet'reft wijziging van geldelijke rechten en/of
verplichtingen) óf
binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeerd tot
omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of
tot fusie.

opzegging van het lidmaatschap door de vereníging kan
eveneens slechts geschieden t,egen het einde van een
boekj aar
De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met
inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier
weken.rndien een opzegging níet. tijdig heeft praatsgehad.,

a

b

c

d

a

b

c

loopt het lidmaatschap door tot het einde van het
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eerstvolgende boekjaar.
Niettemin kan de vereniging met onmiddellijke ingang het

lidmaatschap opzeggen indien redelijkerwijs van de

vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
Opzegging van het, Iidmaat'schap door de vereniging kan

slechts plaatsvinden wanneer

een lid. heeft opgehouden aan de vereisten door deze

stat.uten voor het lidmaatschap gesteld, tê voldoen,óf
een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet
nakomt, , 6f
redelijkerwijs van de vereniging niet meer gevergd kan

worden het tidmaatschap te laten voortduren
¿.. Ontzetting uit het, lidmaatschap kan alleen worden

a

b

c

uitgesproken wanneer een

reglement,en of besluiten
meer in het geval van de

of niet tijdíge betaling
bijdrage, of $tanneer een

Iíd in strijd met de statuten '
der verenigíng handelt., zoal-s onder

ondanks betalingsherinnering niet
door het lid van ziin jaarlijkse
tid de vereniging oP onredelijke

w:-lze benadeelt.
De onlzetting geschiedt, door het bestuur, dat het betrokken

lid ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave

van redenen, in kennis stelt. Ðe betrokkene ís bevoegd

binnen eelt maand na ontvangsE van de kennisgeving in beroep

te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de

beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst'

Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zaI

moeten worden genomen met een meerderheid' van tenminste

t.wee/derde van het' aantal uitgebrachte sLemmen'

5. Ítanneer het }ídmaatschap in de loop van een boekjaar

eind,igt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het

geheel door het lid verschuldigd.
Donateurs.
Artikel 7.
Donateurs zijn zij, d.ie jaarlijks aan de vereniging een

geldelijke bijdrage verlenen, waarvan de minimale grootte door

de algemene vergadering wordt vastgesteld'
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Geld¡riddelen en boekiaar.
Artilcel 8.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse
bijdragen van de leden en de donateurs, entreegelden,
erfstel-1ingen, legaten, schenkingien en and.ere inkomsten.
reder lid is jaarrijks een bedrag verschuldigd, weLk bedrag
wordt vastgesteld door de algemene vergad.ering.
Behoudens het geval dat de algemene vergadering
uitdrukkelijk bepaalt, dat ook de ere-leden voreng:emelde
bijdrageplicht, hebben, zijn zíj daarvan vrijgesterd.
Nieuwe leden zijn een entreegeld verschuldigd, waarvan het
bedrag wordt, vast,gesteld door de algemene vergadering.
Het boekjaar vaLt samen met het kalenderjaar.

3

4

BesËuur.

1

2

3

ArtÍkel 9.
Het bestuur bestaat uit minimaal vijf personen, die uit hun
midden een voorzitter, een secretaris, en een penningmeester
aanwLJ zen.
De bestuurders worden door de algemene vergadering uit d.e

Leden van de vereniging benoemd. De argemene vergadering
stelt, tevens het aantal der bestuurders vast.
Bestuurders kunnen te alren tijde onder opgaaf van red.enen
door de argemene vergadering worden geschorst en ont.slagen. --
Terzake van schorsing of ontslag besluit de argemene
vergadering met een meerderheid van t,wee/derde van de
uitgebrachte stemmen.
rndj-en ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene
vergadering niet binnen drie maand.en daarna tot zijn ontslag
heeft besroten, eindigt de schorsing. Ðe geschorste
bestuurder wordt in de geregenheid gesteld zich in de
algemene wergadering te verantwoorden en kan zich daarin
door een raadsman doen bijsÈaan.
Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal
drie jaar. onder een jaar word.t t,en deze verstaan de periode
tussen t,wee opeenvolgende jaarlijkse argemene vergaderingen. -
rn november van e1k j aar treedt één - of t,reden twee der
bestuursreden af volgens een door het besEuur vastgesteld
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roosteri een volgens het rooster aft.redende bestuurd.er is
onmiddell i j k herbenoembaar.
Degene die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt
op het rosster de plaats van zijn voorganger in.
rn bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
Een niet voltar-1ig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Art,ikel 10.
Het bestuur is berast met het besturen van de vereniging.
Het best'uur ís, met inachtneming van het in rid 3 van dit
artikel bepaalde, bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten toÈ verkrijging, vervreemding en/of bezwaring
van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten,
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt
of zich tot zekerheidstelling: voor een schuld van een derde
verbindt

3 Het bestur¡r behoeft de goedkeuring van de argemene
vergadering voor het aangraan van overeenkomsten, waarbij d.e
vereniging zich als borg of hoofderijk mede-schuldenaar
verbindt, zíd' voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. --

Verteqenwoordiqinq.
Artíkel 11.

l_

2

t. i Het bestur¡r is bevoe gd t.ot vertegenwoord.iging van d.e

2.

vereniging', zurks wat betreft de handeringen genoemd in
artikel 10 1id 3, met inachtneming van het. daar bepaalde
De verteg:enwoordigingsbevoegdheid. komt med.e toe aan twee
gezamenlij k handelende bestuurders, onder wie in e1k geval
hetzij de voorzitter, hetzij de secretaris, hetzij de
penningmee ster.

De alcremene r¡erqaderínq.
ÀrÈikel 12.
L

2

De argemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente
waar de vereniging sÈat,utair is gevestigd.
'Jaarlijks wordt tenminste een algemene vergadering gehouden
en wer binnen zes maanden na afloop van het boekjaar,
behoudens rrerlenging van deze termijn door de argemene
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vergadering.
Het boekjaar van de vereniging loop van een januarí tot en
met eenendertig december
rn deze algemene vergadering.brengt het bestuur zijn
jaarversrag uit over de gang van zaken in de vereniging en
over het gevoerde beleid. HeÈ regt d,e balans en d.e staat van
baten en lasten met een toerichting aan de vergad.eri_ng voor. -
Deze stukken worden ondertekend door alle bestuurders,.
ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan
wordt daarvan onder opgaaf van redenen merding gemaakt,. Na
verloop van de in de eerst,e zin van dit lid. genoemde termijn
kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders ín rechte
vorderen dat. zij deze verplichtingen nakomen
.raarlijks benoemt, de algemene vergad.ering een commi_ssie van
t'enminste twee Leden, die geen deer mogen uitmaken van het
bestuur.
Het bestuur doet de in het vorige l-id bedoelde stukken
tenminste een maand voor de dag, waarop de algemene
vergadering zal- worden gehouden waarin deze zulLen worden
behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie
onderzoekt deze stukken en brengt aan d.e algemene
vergadering versrag uit van haar bevind.ingen. vergt dit
onderzoek naar het oordeel d.er commissie bi j zond.ere
boekhoudkundige kennis, dan kan zíj zídn op kosten van d.e
vereniging door een deskund.ige doen bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de commissie al_l-e door haar
gewenste inLichtingen te verschaffen, haar d.esgewenst de kas
en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden
der vereniging te geven.

ArÈike1 13.
Naast de algemene vergadering bedoerd in het vorige artikel, -
worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het
bestuur zo dikwijls het dit wenserijk oordeelt.
op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende
gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene
vergaderirg, is het bestuur verplicht tot het, bíjeenroepen
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! ',r"r een algemene vergraderíng op een termijn van niet langer
dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg

wordt gegeven, kunnen de verzoekers zel-f tot de

bíjeenroeping van de algemene vergaderíng overgaan.
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan de bestuurders
belasten met de leiding van de algemene vergadering en het
opstellen van de notulen.
De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door

schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een

termijn. van tenminste zeven dagen.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen

vermeld.
Indien werd gehandeld in stríjd met het bepaalde in het
vorige Iid, kan de algemene vergadering niettemin r

{

rechtsgeldig besluiten, tenzij een zodanig aantal der

aanwezigen aIs gerechtigd is tot het uitbrengen van

een/tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet.
Artikel L4.

Toegang tot de algemene vergadering hebben de niet
geschorste leden en de ereleden, de personen die deel

uitmaken van de organen van de vereniging, alsmede degienent --
die daartoe door de algemene vergadering zíjn
uitgenodigd.Een geschorst lid heeft toegang tot de algemene

vergaderíng waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld
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en is bewoegd daarover het woord te voeren.
Stemgerechtigd in de algemene vergadering zi-jn de niet
geschorste leden en de ereleden. Ieder van hen heeft een

stem. Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een

schrifteLijk daartoe gemachtigde andere stemgerechtigde te
doen uitbrengen. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste

twee personen als gemachtigde optreden.
Een eenstemmig besluit van a1 degenen, die in de algemene

vergadering stemgerechtigd zLjn, ook a1 zL)n zii niet in
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het
best.uur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de
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algemene vergadering.
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¡
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4 De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de

algemene vergadering worden gehouden.

5 All-e besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten
geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen

bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken Ís het voorstel
verworpen.
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist
het Iot.
Indíen bij verkiezing tussen meer dan twee personen door
niemand een meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen
de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo

nodig na tussenstemming.

I

j

r

I

l- De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter
of, bij diens afwezigheid, door het in leeftijd oudste
aanwezige bestuurslid
zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de

vergadering zel-f in haar leiding.
Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,
voorzover werd gest,emd over een niet schrift,etijk vastgelegd.
voorstel.
!,Iordt onmiddeflijk na het uitspreken van het oordeel van de

voorzitter de juístheid daarvan betwist, dan vindt een

nieuwe stemmíng plaats, indien de meerderheid der
stemgerecbrtigden of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde
dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de

recht,sgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
;
ë*I

Van heÈ ter algemene vergadering verhandeLde worden notulen
gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter
aangewezen persoon.
Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende
algemene rzergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door
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de voorzitter en de secretaris van die vergadering
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ondertekend.
Huishoudelii k ReqLenenÈ,.
Artikel 16.
1 De algemene vergadering kan een of meer regrementen

vaststerren, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door
deze statuten niet of niet, volledig wordt voorzien.
Een reglement mag geen beparingen bevatten, die strijdig
zijn met de wet of met d.eze st,atuten.
op de besluiten tot vaststelring en tot wijziging van een
reglement is het bepaalde in artikel 1-7 leden L, 2,3 en 5 ---
van overeenkomstige toepassing.

StaÈut,enwii ziqinq
ÀrÈikel 12.

2
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wijziging van de statuten kan srechts plaats hebben door een
besluit van een algemene verg.adering, waartoe werd
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de
statuten zal- worden voorgesteld
Zí), die de oproeping tot de algemene vergad.ering ter
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben
gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der
vergadering een afschrift van d.at voorsteL, waarin de
voorgestelde wijziging woorderijk is opgenomen, op een
daartoe geschikte plaaÈs voor de l-eden t.er inzage leggen tot
na de afloop van de d-g, waarop de vergadering werd
gehouden.

Tot wijziging van de statuten kan d,oor d.e algemene
vergadering slechts worden besroten met een meerderheid van
tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen
Ðe statutenwijziging treedt eerst in werking nadat d.aarvan
een notariele akte is opgemaakt.
Het bepaalde in de leden L en 2 van dit artikel is niet van
toepassing, indien ter algemene vergadering alle
stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd. zijn en het
besruit Èot, statutenwijziging met algemene stemmen wordt,
g'enomen.

De bestuurders zi)n verplicht een authentiek afschrift van
de akte wan statutenwijziging en een volledige doorlopende

3

4

5

6
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tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden,
neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van
Koophandel en Fabrieken gehouden register.

ÀrtikeL 18.
L

2

Het bepaalde in artikel 17 1eden 1, 2,3 en 5 is van
overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene
vergadering tot ontbinding van de vereniging.
Tenzij de algemene vergadering bij het. in het vorige rid
bedoerde besLuit. een andere bestemming vaststelt voor het
batig saldo, komt dit toe aan hen die ten tijde van de
ontbinding lid van de vereniging waren
Tenzij de aÌgemene vergadering anders besluit, geschiedt de
vereffening door het bestuur.
Na de ontbínding blijft de vereniging voortbestaan voor
zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de beparingen van d.e
statuten voorzoveel mogelijk van kracht. rn stukken en
aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan
haar naam worden toegevoegd de woorden rf ín riquidatie,r.
De boeken en bescheid.en van de vereniging moeten worden
bewaard gedurende zeven jaren na afLoop van d.e vereffening. --

SloÈbepal-ínq.
Är I 9.
rn afwijking van het hiervoor bepaalde is het bestuur voor de
eerste maal sameng'estetd aJ-s volgt:

de comparant sub 1 a1s voorzitter;
de comparant sub 2 als secretarís;
de heer mr Nico cuserl, notaris, geboren te sassenheim op
twint ig september negent ienhonderdvierenvij ft ig,
rijbewijsnummer oozgTss4.gg, afgegeven d.oor de gemeente
sassenheim, geldig tot zesentwintig juli tweeduizend,
wonende Poelgeesterweg r-5, 234r NM oegstgeest, gehuwd,
aLs penningmeester,.
de comparanten sub 3, 4 en 5 aLs 1eden

Ðe comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

3

4
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De identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is
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door míj, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en

daartoe bestemde documenten vastgesteld.
Waarvan akte in minuut is verleden te Leiden op de datum in het
hoofd dezer akte gemeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de

verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van de

Ínhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige
voorlezing daarvan geen príjs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de

comparanten en mij, noÈaris, ondertekend.
,J. Olivier, C.J.D. Waal, C.J..l.M. Stolker, J. Wols, C.B.M.

Bruens, N. Cusell

Uitgegeven voor Afschrift :
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