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WARENDORF   
 
 
  

AKTE VAN OPRICHTING   
van: KNSM Sociëteit  
statutair gevestigd te: Amsterdam. 
   
   
Akte de dato 31 augustus 2009.  
   
   

 
  
  

Op éénendertig augustus  tweeduizend negen verscheen voor mij, 
mr. Kjell Stelling, notaris te Amsterdam: 
 
[Bestuur] 
 
De verschenen personen verklaarden een vereniging op te richten welke 
zal worden geregeerd door de navolgende statuten: 
Statuten: 
NAAM EN ZETEL. 
Artikel 1. 
1. De vereniging draagt de naam: KNSM Sociëteit. 
2. Zij is gevestigd te Amsterdam. 
DEFINITIE; ALGEMENE BEPALINGEN.  
Artikel 2. 
1. In gevallen waarin de statuten niet voorzien, is het bestuur 

bevoegd naar bevind van zaken te beslissen. 
2.  leder lid van een orgaan, commissie of andere instelling in deze 

statuten genoemd, dat in de plaats is of wordt gekozen of benoemd 
van een ander lid, wordt geacht zitting te hebben genomen casu 
quo neemt zitting voor een nieuwe voor de betreffende vacature 
geldende volledige periode. 

3. Bij wegvallen van een lid van een orgaan, college, commissie of 
andere instelling in deze statuten genoemd, blijft het betreffend 
orgaan casu quo instelling bevoegd, onder de gehoudenheid van het 
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bevoegde orgaan uiterlijk binnen veertien maanden in de vacature 
te (doen) voorzien.  

DOEL. 
Artikel 3. 
1. De vereniging- hierna te noemen: "vereniging of sociëteit" heeft 

ten doel: het onderlinge verkeer harer leden te bevorderen; 
2. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door: 

a. het ten gerieve van haar leden exploiteren of doen 
exploiteren van sociëteitslokalen; 

b. alle andere wettige middelen die aan dit doel bevorderlijk 
kunnen zijn.  

LEDEN.   
Artikel 4. 
1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die de 

achttien jarige leeftijd hebben bereikt. 
2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van 

alle leden zijn opgenomen.  
Artikel 5. 
1. De vereniging kent gewone leden, buitengewone leden en leden van 

verdienste.  
2. Gewone leden zijn personen die als zodanig na ballotage zijn 

toegelaten. 
3. Buitengewone leden zijn zij, die niet de volledige 

lidmaatschapsrechten en/ of -plichten van een gewoon lid hebben 
en derhalve niet worden aangemerkt als leden in de zin van het 
Burgerlijk Wetboek, te weten: 
a. ereleden; 
b. tijdelijke leden 

4. Ereleden zijn zij, die zich jegens de sociëteit bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur 
door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd. 

Artikel 6. 
1. Ereleden zijn leden aan wie het erelidmaatschap is aangeboden en 

die dit hebben aanvaard. 
2. Voorts kan het bestuur naar zijn oordeel daarvoor in aanmerking 

komende personen het erelidmaatschap aanbieden. Bij aanvaarding 
van een erelidmaatschap wordt hiervan in de eerstvolgende 
algemene vergadering mededeling gedaan. 

Artikel 7. 
Tijdelijke leden zijn: 
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a. zij, die als gewoon lid  zijn voorgesteld en nog niet 
geballoteerd;      

b. leden van een bevriende sociëteit of vereniging, die als zodanig 
door het  bestuur zijn toegelaten; en 

c. zij, die in bijzondere gevallen als zodanig door het bestuur zijn 
toegelaten. 

VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP. 
Artikel 8. 
Over de toelating van degene die als gewoon lid wordt voorgesteld, 
wordt met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 32, 
beslist door de ballotagecommissie. 
Artikel 9. 
1. Degene, die lid van de vereniging wil worden, moet door een der 

gewone leden worden voorgesteld, welk voorstel door twee andere 
gewone leden moet worden ondersteund. 

2. Dit voorstellen geschiedt door gebruik te maken van daarvoor door 
het bestuur beschikbaar gestelde presentatielijsten. 

3. Door het bestuur kunnen ook kandidaten voor het gewoon 
lidmaatschap worden voorgesteld.  

4. Invulling en ondertekening van de formulieren moeten geschieden 
door de voorsteller en beide ondersteunende leden en door ten 
minste twee bestuursleden in het geval in lid 3 bedoeld. 

Artikel 10. 
De wijze van ballotage en de werkwijze van de ballotagecommissie worden 
geregeld in een door het bestuur vast te stellen ballotagereglement. 
Artikel 11. 
1. Degene, die gedeballoteerd is, kan geen beroep doen op de 

algemene vergadering doch kan na verloop van ten minste één jaar 
zich nogmaals aan een ballotage onderwerpen. Indien hij ten 
tweede male wordt gedeballoteerd, kan een voorstel als bedoeld in 
artikel 9 niet meer in behandeling worden genomen. 

2. Indien na ballotage aan de ballotagecommissie blijkt, dat de 
inlichtingen omtrent een afgewezen kandidaat onjuist zijn 
geweest, kan de commissie over de kandidaat opnieuw stemmen. De 
uitslag van deze stemming wordt ter kennis gebracht van het 
bestuur, dat de kandidaat daarvan in kennis stelt. 

Artikel 12. 
1. Ingeval blijkt, dat een als gewoon lid aangenomen persoon de 

vereisten voor het verkrijgen van het lidmaatschap bepaald, niet 
bezat, of dat de presentatielijst van dat lid niet naar waarheid 
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was ingevuld is de ballotage nietig. Het bestuur deelt dit aan de 
betrokken persoon, de voorsteller en ieder der ondersteuners 
mede. 

2. Degene die hierdoor zijn lidmaatschap verliest, heeft de 
bevoegdheid zich opnieuw als lid te doen voorstellen of aan te 
melden zodra gezegde vereisten aanwezig zijn of de verkeerde 
opgaven in de presentatielijst zijn verbeterd. 

3. Ingeval van goede trouw, ter beoordeling van het bestuur, kan 
teruggave van entreegeld en van een evenredig deel van betaalde 
contributie worden verleend.  

Artikel 13. 
1. Verzoeken tot toelating als tijdelijk lid bedoeld in artikel 7 

dienen door de betrokkenen schriftelijk te worden gedaan aan het 
bestuur. 

2. Het bestuur verleent het tijdelijk lidmaatschap als bedoeld in 
artikel 7 sub c voor de tijd bij de toelating bepaald. 

VERANDERING EN BEEIDINGING VAN HET LIDMAATSCHAP. 
Artikel 14. 
Het bestuur heeft het recht, indien het belang van de vereniging zulks 
vordert, om te allen tijde zonder opgave van redenen het buitengewoon 
lidmaatschap te doen eindigen. 
Artikel 15. 
Het lidmaatschap van alle categorieën leden eindigt: 
a. door overlijden van het lid; 
b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer 

een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap 
bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer het zijn 
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer 
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren; 

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een 
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der 
vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze 
benadeelt. 

Artikel 16. 
Het buitengewoon lidmaatschap van tijdelijke leden eindigt tevens door 
opzegging als bedoeld in artikel 15 of door verloop van de tijd 
waarvoor het werd verleend. 
Artikel 17. 
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1. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.  
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de 

vereniging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde 
van een verenigingsjaar en met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van één kalendermaand. 
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien 
van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan 
worden het lidmaatschap tot het einde van het verenigingsjaar te 
laten voortduren.  

3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet 
het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip 
volgende op de datum waartegen was opgezegd. 

4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een 
besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke 
aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. 

5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur na 
ingewonnen advies bij de ballotagecommissie. 

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de 
vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet 
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van 
een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de 
betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving 
van het besluit beroep open bij de commissie van beroep.  
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid 

geschorst.  
Artikel 18. 
1. Aan een voor het lidmaatschap gedeballoteerde, alsook aan iemand 

die het lidmaatschap heeft verloren door opzegging namens de 
vereniging of doorontzetting, kan geen tijdelijk lidmaatschap 
worden verleend, noch kan een voorstel als bedoeld in artikel 9 
in behandeling worden genomen, noch kan zulk een persoon worden 
geïntroduceerd. 

2. Het bestuur kan in naar zijn oordeel bijzondere gevallen, 
dispensatie van deze bepaling verlenen. 

3. Indien en zolang geen ballotagecommissie is ingesteld, oefent het 
bestuur de bevoegdheden van de ballotagecommissie uit.  

ENTREEGELD EN CONTRIBUTIE. 
Artikel 19. 
1. Gewone leden zijn bij hun toelating een door de algemene 

vergadering, op voorstel van het bestuur, vastgesteld entreegeld 
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verschuldigd, te voldoen vóór het einde van de maand volgende op 
die, waarin zij werden aangenomen. 

2. Alleen in het geval bedoeld in artikel 12 lid 3 kan entreegeld 
worden teruggegeven. 

Artikel 20. 
De jaarlijkse contributie wordt op voorstel van het bestuur voor elk 
kalenderjaar, tegelijk met de begroting voor dat jaar, door de algemene 
vergadering voor één december van het voorafgaande jaar vastgesteld. 
Artikel 21. 
Ereleden en leden van verdienste, bedoeld in de artikelen 5 en 6 zijn 
vrijgesteld van de betaling van contributie. 
Artikel 22. 
Het bestuur is bevoegd gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 
verplichting tot het betalen van contributie te verlenen. 
INTRODUCTIE. 
Artikel 23. 
1. Alle categorieën leden als genoemd in artikel 5, met uitzondering 

van de tijdelijke leden, hebben het recht van introductie. 
2. De regels voor introductie zullen bij een introductiereglement 

het door bestuur worden vastgesteld 
HET BESTUUR. 
Artikel 24. 
1. De vereniging wordt bestuurd door het bestuur, bestaande uit ten 

minste drie en ten hoogste negen personen, die door de algemene 
vergadering worden gekozen. 

2. De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar, 
volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding en 
zijn terstond herkiesbaar. 

3. Elk bestuurslid, ook wanneer het voor een bepaalde tijd is 
gekozen, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 
ontslagen of geschorst met een besluit genomen met een 
meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte 
stemmen van de algemene vergadering, in een vergadering waarin 
ten minste twee/derden der gewone leden tegenwoordig is. Een 
schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een 
besluit  
tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
a. door bedanken; 
b. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging. 
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Artikel 25. 
1. De verkiezing van de leden van het bestuur geschiedt door de 

algemene vergadering uit één of meer voordrachten. Tot het 
opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur 
als ten minste dertig gewone leden. De voordracht van het bestuur 
wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een 
voordracht dient uiterlijk zeven dagen voor de dag waarop de  
algemene vergadering wordt gehouden, bij het bestuur te zijn 
ingediend. 

2. Een voordracht uit de leden kan slechts geschieden indien ten 
minste dertig gewone leden, niet lidzijnde van het bestuur, zich 
vóór die kandidaatstelling hebben verklaard door op de lijst van 
kandidaatstelling hun handtekening te plaatsen, met dien 
verstande dat een lid zijn handtekening slechts éénmaal per 
vacature mag plaatsen.  

3. Na sluiting van de kandidaatstelling controleert het bestuur de 
ingediende kandidatenlijst op zijn geldigheid en stelt vervolgens 
de lijst van voorgedragen kandidaten vast.  

4. De definitieve lijst van voorgedragen kandidaten wordt bekend 
gemaakt op  
de website, ten minste drie dagen voor de algemene vergadering. 
De voordracht van het bestuur heeft een bindend karakter. 

5.  Aan de voordracht van het bestuur kan het bindende karakter 
alleen worden ontnomen door 

Een met ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen 
genomen besluit van de algemene vergadering, in een vergadering 
waarin ten minste twee/derden der gewone leden tegenwoordig is. 

Artikel 26. 
1. Alle bestuurstaken worden in onderling overleg onder de leden van 

het bestuur verdeeld. Deze taakverdeling wordt ter kennis van de 
leden gebracht door bekendmaking op de website van de sociëteit. 

2. Het bestuur is bevoegd zich te doen bijstaan door commissies voor 
het geven van advies of het verlenen van bijstand, 
respectievelijk onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde 
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door personen of 
commissies die door het bestuur worden benoemd.        

3.  lndien het aantal leden van het bestuur beneden drie is gedaald, 
blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig 
mogelijk in deze vacature(s) te voorzien door een kandidaat naar 
zijn keuze aan te wijzen en een verkiezing uit te schrijven.  
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4.  Alle besluiten worden in het bestuur met gewone meerderheid 
genomen. Stemming bij volmacht is niet toegelaten. Geen besluiten 
kunnen worden genomen in een vergadering waarin ten tijde van de 
stemming niet ten minste de helft van het bestuur aanwezig is. 
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of bij diens 
afwezigheid de vice-voorzitter beslissend. 

5. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering 
met tenminste twee/derden van de aanwezige stemmen en waarbij 
tenminste twee/derden van de stemgerechtigde leden aanwezig is, 
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, 
vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van 
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich 
tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. 

VERTEGENWOORDIGING. 
Artikel 27. 
1. Onverminderd het in de lid 5 van artikel 26 bepaalde, wordt de 

vereniging vertegenwoordigd door: 
a. hetzij het bestuur; 
b. hetzij de voorzitter of de vice-voorzitter, tezamen handelende 

met een ander bestuurslid.   
2. Het bestuur is bevoegd ook andere leden of personen, niet leden 

van het bestuur, machtiging te verlenen binnen voor elke 
verleende machtiging omschreven beperkingen, de vereniging te 
vertegenwoordigen en bepaalde rechtshandelingen te verrichten. 

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING. 
Artikel 28. 
1. Het verenigingsjaar loop van één januari tot en met éénendertig 

december. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de 

vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen 
tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden 
na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze 
termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en 
doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en 
lasten, 
rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar 
gevoerd bestuur en doet deze vergezeld gaan van een verklaring 
van een registeraccountant. Na verloop van de termijn kan ieder 
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lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur 
vorderen. 

4.  De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit zijn midden een 
financiële commissie van twee personen. Deze commissie onderzoekt 
namens en met alle bevoegdheden van de algemene vergadering de 
rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de 
algemene vergadering verslag van zijn bevindingen uit.  

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording 
bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de financiële 
commissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is 
verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen 
te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen 
en inzage van de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers 
der vereniging te geven. 

6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 
3, gedurende zeven jaar te bewaren.   

BALLOTAGECOMMISSIE. 
Artikel 29. 
1. De ballotagecommissie beslist, met inachtneming van het bepaalde 

in de artikelen 8 tot en met 12, over de toelating van gewone 
leden. 

2. De ballotagecommissie adviseert, overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 17, het Bestuur ingeval van ontzetting van een gewoon 
lid. 

3. De ballotagecommissie bestaat uit drie gewone leden. 
Artikel 30. 
1. De leden van de ballotagecommissie worden door de algemene 

vergadering gekozen voor de tijd van drie jaar. 
2. De verkiezing van de leden van de ballotagecommissie geschiedt 

door de algemene vergadering uit één of meer voordrachten. Tot 
het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel de  
ballotagecommissie als het bestuur. De voordracht van de 
ballotagecommissie wordt bij de oproeping voor de vergadering 
medegedeeld. Indien er meer dan één voordracht is, geschiedt de 
verkiezing uit die voordrachten. 

3. Elk lid van de ballotagecommissie treedt uiterlijk drie jaar na 
zijn verkiezing af, volgens een door deze commissie op te maken 
rooster van aftreding. De aftredende is éénmaal terstond 
herkiesbaar. Degene die reeds twee termijnen als vorenbedoeld 
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zitting heeft gehad in de ballotagecommissie is na één jaar 
wederom voor maximaal twee termijnen verkiesbaar. 

4. Het lidmaatschap ballotagecommissie eindigt voorts: 
a. door bedanken; 
b. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging. 

Artikel 31. 
1. De ballotagecommissie kiest uit haar midden een voorzitter, die 

de vergaderingen van deze commissie leidt, en een secretaris die 
de notulen bijhoudt en zorgt voor de correspondentie en het 
archief. 

2. De voorzitter en secretaris zijn bevoegd de commissie te 
vertegenwoordigen en zij zijn belast met de uitvoering van de 
besluiten van deze commissie. 

Artikel 32. 
1. De vergaderingen van de ballotagecommissie worden bijeengeroepen 

door de voorzitter. De oproep voor een vergadering dient 
tenminste één week vóór de vergadering plaats te vinden en wel 
door schriftelijke mededeling op de website. Vergaderingen kunnen 
ook worden bijeengeroepen op verzoek van vijf leden van de 
commissie, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. 

2. Alle besluiten van de ballotagecommissie worden genomen met 
gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten 
tijde van de stemming ten minste twee/derden van het aantal leden 
ven deze commissie aanwezig is. Bij staking van stemmen is de 
stem van de voorzitter beslissend. 

3. Een lid kan zijn stem ter vergadering uitbrengen, hetzij zelve, 
hetzij door aan een ander ter vergadering aanwezig lid een 
schriftelijke volmacht te geven. 

COMMISSIE VAN BEROEP. 
Artikel 33. 
1. De commissie van beroep oordeelt in beroep over klachten van een 

lid betreffende besluiten en beslissingen van het bestuur, 
voorzover de rechten en verplichtingen van dat lid betreffende.  

2.  De commissie van beroep bestaat uit drie gewone leden. 
Artikel 34. 
1. De leden van de commissie van beroep worden door de algemene 

vergadering gekozen voor de tijd van drie jaar. Voorts wijst de 
algemene vergadering voor ieder lid van deze commissie een 
plaatsvervangend lid aan dat in het geval van ontstentenis van 
het lid diens plaats inneemt. 
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2. De verkiezing van de leden en plaatsvervangende leden van deze 
commissie geschiedt door de algemene vergadering uit één of meer 
voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn 
bevoegd zowel de commissie van beroep als het bestuur. De 
voordracht van de commissie van beroep wordt bij de oproeping 
voor de vergadering medegedeeld. Indien er meer dan één 
voordracht is, geschiedt de verkiezing uit die voordrachten. 

3. Elk lid en plaatsvervangend lid van de commissie van beroep 
treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing af, volgens een 
door deze commissie op te maken rooster van aftreding. De 
aftredende is éénmaal terstond herkiesbaar.  

4. Het lidmaatschap van de commissie van beroep eindigt voorts: 
a. door bedanken; 
b. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging.  

Artikel 35. 
1. De commissie van beroep kiest uit haar midden een voorzitter, die 

de vergaderingen van deze commissie leidt, en een secretaris, die 
de notulen bijhoudt en zorgt voor de correspondentie en het 
archief. 

2. De voorzitter en secretaris zijn bevoegd de commissie te 
vertegenwoordigen en zij zijn belast met de uitvoering van de 
besluiten van de commissie 

3. De uitspraak van de commissie wordt ondertekend door de leden, 
casu quo plaatsvervangende leden, die over de zaak zitting hebben 
gehad. 

Artikel 36. 
1. Het beroep wordt ingesteld door een gemotiveerd beroepschrift 

gericht aan de commissie van beroep per adres het kantoor van de 
vereniging.  

2. Het beroep moet worden ingesteld binnen één maand nadat de brief 
van het bestuur, waarin van het besluit of de beslissing wordt 
kennisgegeven, aan klager is verzonden. Deze termijn kan worden 
verlengd indien naar het oordeel van de commissie van beroep de 
redelijkheid zulks  
meebrengt. 

3. Van het beroepschrift wordt tegelijk met de verzending aan de 
commissie van beroep een afschrift aan het bestuur verzonden. 

4. Door het beroep wordt de uitvoering van het genomen besluit of de 
beslissing niet geschorst, tenzij de commissie op een daartoe 
gedaan verzoek bij afzonderlijke uitspraak anders bepaalt. 
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Artikel 37. 
1. De commissie van beroep zal de zaak binnen een maand na ontvangst 

van het beroepschrift in behandeling nemen; zij zal in ieder 
geval zowel het bestuur als de klager horen.  

2. De commissie van beroep kan leden van het bestuur uitnodigen 
nadere inlichtingen te verschaffen. 

3. Nadat het onderzoek is afgelopen, doet de commissie van beroep 
uitspraak en stelt zowel het bestuur als klager daarvan 
schriftelijk en gemotiveerd in kennis.  

4. Wordt het beroep geheel of gedeeltelijk gegrond bevonden, dan 
treedt de door de commissie van beroep gegeven uitspraak in zover 
in de plaats van de door het bestuur genomen beslissing. 

ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 38. 
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle 

bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere 
organen van de vereniging zijn opgedragen. 

2. Jaarlijks uiterlijk zes maanden na afloop van het 
verenigingsjaar, wordt een' Algemene Vergadering -de 
jaarvergadering-  gehouden. In de jaarvergadering komen in ieder 
geval aan de orde: 
a.  het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in 

artikel 28 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie; 
b. de benoeming van de in artikel 28 genoemde commissie voor 

het volgende verenigingsjaar; 
c. voorziening in de vacatures als bedoeld in de artikelen 30 

en 34;  
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de 

oproeping voor de vergadering. 
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het 

bestuur dit wenselijk oordeelt. 
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste 

dertig leden, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene 
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien 
aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, 
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door 
oproeping overeenkomstig artikel 42 of door convocatie op de 
website van de sociëteit. 

Artikel 39. 
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1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de 
vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden. 

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen, 
beslist de algemene vergadering. 

3. Ieder gewoon lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft 
één stem.  

4. Een lid kan zijn stem uitsluitend ter vergadering uitbrengen, 
hetzij zelve, hetzij door ter vergadering aan een ander ter 
vergadering aanwezig lid een schriftelijke volmacht te geven. Het 
aantal volmachten dat aldus aan laatstbedoeld lid gegeven kan 
worden bedraagt maximaal twintig. 

Artikel 40. 
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de 

vereniging of zijn plaatsvervanger (vice-voorzitter). Ontbreken 
de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere 
bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. 
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan 
voorziet de vergadering daarin zelve.   

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de 
secretaris; of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen 
persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist 
worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering 
bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het 
verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het 
proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht. 

Artikel 41. 
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de 

voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is 
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen 
besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk 
vastgelegd voorstel. 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste 
lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan 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. 

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle 
besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte 
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meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin 
ten tijde van de stemming tenminste dertig gewone leden aanwezig 
zijn.  
Bij gebreke van dit quorum zal in een volgende vergadering te 
houden binnen drie weken, het besluit kunnen worden genomen 
ongeacht het aantal der dan aanwezige leden. 

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte 

meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming tussen de 
voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weer niemand de 
volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen 
plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft 
verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen 
staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de 
tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie 
bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de 
persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste 
aantal stemmen is uitgebracht. 
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op 
meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting 
uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen 
stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming 
tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van 
hen beiden is gekozen. 

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende 
verkiezing van personen, dan is het verworpen. 

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 
schriftelijke stemming gewenst acht. Schriftelijke stemming 
geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij 
acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke 
stemming verlangt. 

Artikel 42. 
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. 

De algemene vergadering, zoals bedoeld in artikel 38 lid 2, wordt 
bijeengeroepen op een termijn van eenentwintig dagen. 
Buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen op een 
termijn van veertien dagen. De oproeping geschiedt schriftelijk 
aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in 
artikel 4, dan wel door convocatie op de website van de 
sociëteit. 
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2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 
DE ORDE OP DE SOCIËTEIT. 
Artikel 43. 
1. Het bestuur stelt, de voor alle leden, buitengewone leden en 

bezoeken van de sociëteit bindende reglementen van orde vast, 
welke reglementen de orde in de door de sociëteit gebruikte 
lokalen zullen regelen, waaronder:  
a. de bestemming van de verschillende lokalen in de 

sociëteitsgebouwen, waarvan één of meer tijdelijk buiten 
gebruik kunnen worden gesteld. Aan de hand van de 
vastgestelde bestemming kan tevens worden bepaald welke 
groepen van leden tot bepaalde lokaliteiten al dan niet 
toegang hebben; 

b. de wijze waarop de leden hun klachten over de gang van zaken 
op de sociëteit ter kennis van het bestuur kunnen brengen; 

c. de gedragingen van de leden in de voor hen toegankelijke 
lokalen, waarbij deze regelingen verschillend kunnen zijn 
naar gelang van de bestemming van die lokalen; 

d. het gebruik van de biljarten door de leden; 
e. alle andere onderwerpen die het bestuur in het belang van de 

orde op de sociëteit acht.   
2. Het bestuur stelt ook een reglement vast op de website van de 

sociëteit.    
Artikel 44.  
1. Tegen een lid, dat de orde van de sociëteit verstoort, zich 

onbehoorlijk gedraagt, een daad verricht tengevolge waarvan een 
stemming of ballotage nietig zou kunnen worden verklaard of 
handelt in strijd met een reglement van orde als bedoeld in 
artikel 43 van deze statuten, kan door het bestuur al naar gelang 
de ernst van de gepleegde overtreding, één van de volgende 
maatregelen worden getroffen: 
a. schorsing van het lid voor de tijd van ten hoogste zes 

maanden 
b. oplegging van.een boete van ten minste vijftig euro (EUR 

50.-). 
2. Schade aan de eigendommen der sociëteit toegebracht, moet volgens 

waardering van het bestuur binnen vierentwintig uur na opgave 
worden vergoed. 

Artikel 45. 
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Indien het bestuur het in het belang der sociëteit nodig acht een lid 
in zijn vergadering te horen, is dat lid verplicht om aan de daartoe 
tot hem gerichte uitnodiging gevolg te geven.  
Artikel 46. 
1. Een lid, dat is geschorst heeft zolang de schorsing duurt geen 

toegang tot  
een der lokalen van de sociëteit. 

2. Het besluit van het bestuur, waarbij een lid, om welke reden dan 
ook, de toegang tot de sociëteit is ontzegd, wordt bekend gemaakt 
door mededeling op de website en blijft vermeld tot het einde van 
de termijn van ontzegging, evenwel zonder vermelding van het feit 
grond waarvan deze maatregel werd genomen.  

Artikel 47. 
Het lid aan wie een boete is opgelegd of dat een schadevergoeding moet 
betalen, onverschillig krachtens welke bepaling deze is opgelegd of 
verbeurd, is verplicht die te betalen zodra hem zulks door het bestuur 
is aangezegd.  
Artikel 48. 
1. Alle contributies, boeten en andere verschuldigde gelden moeten 

ten kantore van de sociëteit worden betaald tegen kwitantie van 
het bestuur, dan wel worden voldaan door overschrijving op een 
bankrekening van de vereniging. 

2. Bij gebreke van betaling binnen een maand na de vervaldag na de 
aanvang der verschuldigdheid, zal een bedrag van tien (10) 
procent van het verschuldigde, aan administratiekosten in 
rekening worden getracht met een minimum van vijftien euro (EUR 
15.-), zulks onverminderd de verschuldigdheid van wettelijke 
rente. Is het verschuldigde binnen zes weken na de vervaldag niet 
voldaan, kan het lidmaatschap door het bestuur worden beëindigd. 
In dat geval wordt de naam van het lid van de lijst der leden 
afgevoerd; alles onverminderd diens aansprakelijkheid voor het 
verschuldigde. Deze afvoering kan gedurende drie maanden eveneens 
op de website van de sociëteit worden bekend gemaakt. 

Artikel 49. 
Het bestuur stelt de uren van opening en sluiting van de sociëteit 
vast.  
Artikel 50. 
Elk lid van het bestuur is steeds bevoegd ieder lid van wie hij 
constateert, dat deze handelt in strijd met enige maatregel van orde of 
optreedt op een wijze, die het decorum op de sociëteit schaadt, op te 
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dragen zijn optreden te staken. Bij niet voldoen aan deze opdracht, 
neemt het lid van het bestuur terstond de meest gepaste ordemaatregel. 
Artikel 51. 
De reglementen bedoeld in artikel 43 worden gepubliceerd door op de 
website van de sociëteit. 
PERSONEEL.  
Artikel 52. 
1. Het bestuur is bevoegd het beheer der sociëteit onder zijn 

toezicht en verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk op te 
dragen aan een directeur. Het bestuur stelt diens bevoegdheden en  
arbeidsvoorwaarden vast. 

2. De directeur handelt en gedraagt zich met inachtneming van de 
aanwijzingen van het bestuur. 

3. Voorzover het bestuur dit wenselijk acht, wordt voor bepaalde  
personeelsleden een instructie door het bestuur vastgesteld. 

STATUTENWIJZIGING. 
Artikel 53. 
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden 

gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, 
waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen 
van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling 
van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten 
minste zeven dagen vóór de vergadering een afschrift van dat 
voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is 
opgenomen, op de website, voor de leden ter inzage tot na afloop 
van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derden 
van de  
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste vijf 
(5) procent van het aantal der gewone leden tegenwoordig is. Is 
niet vijf (5) procent van die leden tegenwoordig, dan wordt 
binnen vier 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 leden, kan worden 
besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derden van 
de uitgebrachte stemmen. 
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4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan 
een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de 
akte is ieder bestuurslid bevoegd.  

ONTBINDING. 
Artikel 54. 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de 

algemene 
vergadering. Het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van het voorgaande 
artikel is van overeenkomstige toepassing. 

2. Een besluit tot ontbinding en liquidatie zal onder meer bevatten: 
a. benoeming van de vereffenaars en regeling van hun 

bezoldiging;  
b. de termijn binnen welke de vereffening zal moeten zijn 

voltooid, behoudens verlenging daarvan door de rechtbank; 
c. het doel waarvoor en de wijze waarop een batig saldo ter 

beschikking  
zal worden gesteld, welk doel zal moeten omvatten de 

bevordering van  
het gezelligheidsverkeer en de culturele ontspanning van 

inwoners van Amsterdam. 
REGLEMENTEN. 
Artikel 55. 
1. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur een 

huishoudelijk reglement en andere reglementen vaststellen. 
2. Deze reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet. 
Slotbepalingen. 
Artikel 56. 
Het eerste boekjaar eindigt op éénendertig december tweeduizend tien. 
Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur: 

- Antonius Petrus Bekkers, voornoemd, als voorzitter;  
- Piter Jeroen de Weerd, voornoemd, als vice-voorzitter; 
- Peter Aike Jan Tholen, voornoemd, als penningmeester; 
- Bart Titus van de Ven, voornoemd, als secretaris 

Slot. 
De zakelijke inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan de 
verschenen personen, die aan mij, notaris, bekend zijn, meegedeeld en 
toegelicht. Vervolgens heb ik, notaris de verschenen personen gewezen 
op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De 
verschenen personen hebben tenslotte verklaard van de inhoud van deze 
akte kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen. 
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Vervolgens is deze akte, welke verleden is te Amsterdam, onmiddellijk 
na beperkte voorlezing, door de verschenen personen en mij, notaris, 
ondertekend op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. 
w.g. de verschenen personen en de notaris.  
 
 

     UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
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