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Statutenwijziging vereniging 

aanhechtingen: notulen, volmacht 

Heden, vijftien mei tweeduizend achttien, verscheen voor mij, ----------------------------
mr. Johannes Henricus Peer DE BREET, notaris te Bergen op Zoom:----------------
de heer Christiaan Adrianus VAN LOON, geboren op twee november------------------
negentienhonderddrieënvijftig te Bergen op Zoom, paspoort nummer: NP735F6C2, -
uitgegeven te Bergen op Zoom op eenendertig juli tweeduizend veertien, wonende -
te Bergen op Zoom (postcode 4611 CK), Bredasestraat 76, gehuwd;--------------------
die verklaarde te handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: -------------------------
1. de heer Gerhardus Johannes Alfonsus Maria SETZ, geboren op een oktober . 

negentienhonderdzevenenveertig te Enschede, paspoort nummer: ----------------
NWOLFFRP8, uitgegeven te Hengelo op een april tweeduizend veertien, --------
wonende te Hengelo (0) (postcode 7552 HN), Nico van Suchtelenstraat 45, -----
ge h u wd ; en -----------------------------------------------------------------------------------------

2. de heer Robertus Richard VAN PUIJENBROEK, geboren op tien augustus---
negentienhonderddrieënzestig te Goirle, paspoort nummer: NYLK4F768, -------
uitgegeven te Arnhem op drieëntwintig maart tweeduizend zestien, wonende te 
Arnhem (postcode 6824 JR), Laan van Klarenbeek 28, gehuwd.---------------------

De heer Gerhardus Johannes Alfonsus Maria SETZ en de heer Robertus Richard --
VAN PUIJENBROEK voornoemd te dezen handelende in hun hoedanigheid van ---
respectievelijk secretaris en penningmeester van de vereniging:--------------------------
VERENIGING VAN MIDDENKADER EN HOGER PERSONEEL VAN AKZO --------
NOBEL, gevestigd te Culemborg, feitelijk gevestigd Multatulilaan 12, 4103 NM ------
Culemborg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ----
onder nummer 40119483 en als zodanig bevoegd de vennootschap rechtsgeldig te 
ve rteg e nwoo rd i gen. ------------------------------------------------------------------------------------
De comparant, handelende als gemeld, verklaart: --------------------------------------------

dat de statuten van de vereniging laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op drie maart 
tweeduizend zeventien verleden voor ondergetekende notaris;----------------------
dat in een algemene vergadering gehouden op acht maart tweeduizend achttien 
besloten werd de statuten integraal te wijzigen;------------------------------------------
dat tijdens die vergadering aan alle statutaire eisen met betrekking tot een ------
wijziging der statuten is voldaan, zodat de vergadering rechtsgeldig daaromtrent 
een bes I uit kon nemen; -------------------------------------------------------------------------
dat van-voormeld-b-esluit blijkt uit een-aan deze- akte-geh-echt uittreksel-uit-de ---
notulen van bedoelde vergadering .----------------------------------------------------------
dat ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging de gewijzigde statuten met 
ingang van heden a Is volgt I u id en: ------------------------------------------------------------

-------------------------------NAA M, ZETEL EN BOE KJ AAR ------------------------------------
-------------------------------------------- Artikel 1. ------------------------------------------------------
De vereniging draagt de naam: --------------------------------------------------------------------
Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel Chemie en ------------------------
Coatingsbedrijven, afgekort VMHP Chemie en Coatings en zij is gevestigd te -----
C u Ie m borg . ----------------------------------------------------------------------------------------------
Zij wordt in deze statuten en in de op grond van deze statuten vastgestelde ----------
reglementen verder genoemd: "de vereniging". In deze statuten en in de op grond --
van deze statuten vastgestelde reglementen wordt verstaan onder:-----------------------

Chemiebedrijf: Onderneming of samenstel van ondernemingen die in hoofdzaak 
is gericht op het produceren en verkopen van chemische producten en -----------
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halffabricaten en waarbij de VMHP Chemie en Coatings de belangen van haar -
1 eden behartigt. --------------------. --------------------------- . ----------------------------. -----
Coatings bed rijf: Onderneming of samenstel van ondernemingen die in -----------
hoofdzaak is gericht op het produceren en verkopen van verf- en coatings en --
waarbij de VMHP Chemie en Coatings de belangen van haar leden behartigt. --
Anders Actieven: de personen die vanuit hun dienstverband met een Chemie- -
of Coatingsbedrijf als hiervoor bedoeld, zijn ontslagen en geen structurele ------
betaalde arbeid verrichten, vervroegd uitgetreden of gepensioneerd; --------------
Belangenbehartiger: de door de vereniging aangestelde professional die --------
namens de vereniging de collectieve- en individuele belangenbehartiging --------
uitvoert;----------------------------------------------------------------------------------------------
Bestuurslid: de niet gesalarieerde bestuurder van de vereniging; -----------~-------
Ledengroep: bij Huishoudelijk Reglement aangewezen groep leden en die niet -
behoren tot een Vereniging s I ocatie; ---------------------------------------------------------
Lid (leden) : de personen, die met inachtneming van het gestelde in de artikelen 
7 en 8 van de statuten zijn toegelaten; -----------------------------------------------------
Verenigingslocatie: bedrijfslocatie of een cluster van meerdere bedrijfslocaties -
van een Chemie- of Coatingsbedrijf, als hiervoor bedoeld, te bepalen bij ---------
Huishoudelijk Reglement, waarin de aldaar werkzame leden zijn ingedeeld.------

----------------------------------------------Artikel 2. -----------------------------------------------------
De vereniging is de voortzetting van de Vereniging van Middenkader en Hoger------
Personeel AkzoNobel. Als gevolg van de splitsing van het AkzoNobel concern in ---
een Chemiebedrijf en een Coatingsbedrijf in tweeduizend achttien heeft de -----------
vereniging een aantal structuurwijzigingen, waaronder de naam, doorgevoerd.--------
----------------------------------------------Artikel 3. -----------------------------------------------------
Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar. -------------------------
---------------------------------------- G RON OS LAG---------------------------------------------------
----------------------------------------------Arti kei 4. -----------------------------------------------------
De vereniging is een vakbond van en voor werknemers en anders-actieven die -----
werkzaam zijn, of werkzaam zijn geweest voor een Chemie en/of Coatingsbedrijf.----
-----------------------------------------------DOE:L--------------------------------------------------------
----------------------------------------------Artikel 5. -----------------------------------------------------
De doelstellingen van de vereniging zijn : ---------------------------------------------------------
1. het behartigen van de sociale en economische belangen van het middenkader -

en hoger personeel in dienst van een Chemie en/of Coatingsbedrijf en in het ---
bijzonder van haar leden en in voorkomende gevallen hun nagelaten --------------

-----------·oetrekRingen;---------------------------------------------------------------------------------------
2. het weergeven van de zienswijze van haar leden in aangelegenheden van -----

sociaaleconomische en maatschappelijke aard en aan het aanwenden van -----
invloed om deze zienswijze te realiseren;---------------------------------------------------

3. het bijdragen tot de goede verhoudingen binnen, en aan het welzijn van, het ----
betreffende Chemie en/of Coati ngsbedrijf. --------------------------------------------------

-------------------------------------------IVI ID DE: LE: N ----------------------------------------------------
---------------------------------------------Artikel 6. ------------------------------------------------------
De vereniging tracht haar doelstetlingen te bereiken onder meer door: -------------------
1. het organiseren van werknemers en anders actieven, bij een Chemie en/of -----

Coatings bed rijf, werkzaam of actief geweest;----------------------------------------------
2. het samenwerken met andere organisaties van overeenkomstige doelstellingen 

en beleid ; -------------------------------------------------------------------------------------------
3. het effectueren van een zodanige verenigingsstructuur, dat: -------------------------

a. de individuele en collectieve belangenbehartiging optimaal plaatsvindt; ------
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b. begeleiding plaatsvindt door het geven van adviezen, rechtskundige --------
bijstand in arbeidskwesties, alsmede door andere vormen van -----------------
hu I pve rl en in g; --------------------------------------------------------------------------------

4. bijzondere aandacht te besteden aan de belangenbehartiging van de leden in -
hun werkomgeving, zowel op het niveau van de onderneming met zijn ------------
0 n derde Ie n, en het concern; -------------------------------------------------------------------

5. het bevorderen van een rechtvaardige inkomensverdeling in goed overleg met -
alle hierbij betrokken partijen, rekening houdend met de eigen plaats, de --------
feitelijke inzet, capaciteit en verantwoordelijkheid van de werknemers; -------------

6. het aangaan en uitbreiden van collectieve arbeidsovereenkomsten tot meerdere 
rechtszekerheid van de betrokken werknemers in het geheel van een ------------
verantwoord en gedifferentieerd arbeidsvoorwaarden patroon; ---------------------- · 

7. het mede tot stand brengen, en in stand houden van regelingen, die voor de ---
arbeidsverhoudingen en/of arbeidsomstandigheden van belang zijn. ---------------

8. het behartigen van de belangen van leden die in dienst zijn van een --------------
bedrijfsonderdeel waarvan een Chemie en/of Coatingsbedrijf de activiteiten ----
geheel of grotendeels overdraagt aan derden; --------------------------------------------

9. het uitbrengen van advies bij het opstellen van individuele ---------------------------
arbeid save reen komsten. ------------------------------------------------------------------------

10. het medewerken aan de verkiezing van leden in de ondernemingsraden en het -
begeleiden van deze leden door deskundige voorlichting en vorming;--------------

11. het bevorderen en verder uitbouwen van een harmonische overlegstructuur ----
binnen het concern, opdat de factoren kapitaal en arbeid op voet van ------------
gelijkwaardigheid worden erkend en kunnen functioneren;-----------------------------

12. het medewerken aan en het bevorderen van het behoud, de uitbreiding en de -
spreiding van de we rkg e legen heid;-----------------------------------------------------------

13. het bevorderen van vakontwikkeli ng; --------------------------------------------------------
14. het organiseren of doen organiseren van specifieke cursussen of-------------------

s t ud ie bijeen komsten ; -----------------------------------------------------------------------------
15. het houden van congressen en vergaderingen en andere bijeenkomsten; ---------
16. het uitgeven van een periodiek en andere geschriften.----------------------------------
----------------------------------------L ID MAATSCHAP -----------------------------------------------
----------------------------------------------,A,rt i ke l 7. -----------------------------------------------------
1. Leden van de vereniging kunnen zijn: -------------------------------------------------------

a. vrouwelijke en mannelijke werknemers die werkzaam zijn voor een of ------
meerdere ondernemingen van een Chemie en/of Coatingsbedrijf en het ---
doel-in-artikel 5-en-de-middelen-als-vermeld-in-artikel 6-van-de-statuten-==- --
on de rsch rijven; of ---------------------------------------------------------------------------

b. anders actieven, zoals bedoeld in artikel 1; of ---------------------------------------
c. anderen die om bijzondere redenen tot het lidmaatschap van de vereniging 

kunnen worden toegelaten op grond van een besluit van het bestuur. --------
2. Geassocieerde leden van de vereniging kunnen zijn: (groepen van) natuurlijke -

personen die daarvoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komen . 
De betrekkingen tussen de geassocieerde leden en de vereniging worden bij --
afzonderlijke overeenkomst door het bestuur vastgesteld. In deze -----------------
overeenkomst zal onder meer worden bepaald welke artikelen van de statuten -
en het Huishoudelijk Reglement op het geassocieerd lid van toepassing zullen -
zijn. --------- · ------------------------------------------------------------------------------------ · ---

3. Ereleden zijn personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de ----------
vereniging en worden op voordracht van het bestuur als zodanig benoemd door 
de I eden raad. --------------------------------------------------------------------------------------
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4. Leden worden opgenomen in een register waarin namen, geboortedata, --------

woonadressen, e-mailadressen en werkgegevens (onderneming en --------------
stand p I aats) zijn o pg en omen. ------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------1\rti ke l 8. -----------------------------------------------------
1\anmelding geschiedt, op de in het Huishoudelijk Reglement voorgeschreven wijze, 
bij het secretariaat. Het bestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap. -------
Toelating tot het lidmaatschap kan uitsluitend bij gemotiveerde beslissing worden --
geweigerd. Tegen een besluit tot weigering staat beroep open bij de ledenraad, op -
de in het Huishoudelijk Reglement omschreven wijze.----------------------------------------
----------------------------------------------1\rtikel 9. -----------------------------------------------------
1. Het lidmaatschap eindigt door: ----------------------------------------------------------------

a. schriftelijke opzegging door het lid· aan het secretariaat tegen het eind van -
enig verenigingsjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten 
minste drie (3) maanden;------------------------------------------------------------------

b. schriftelijke opzegging door het lid aan het secretariaat binnen één maand -
na kennisgeving van een contributieverhoging;--------------------------------------

c. schriftelijke opzegging door het bestuur, wanneer een lid de uit het ----------
lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen jegens de vereniging niet -------
nakomt, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten in artikel 7 ---
van de statuten aan het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer -
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap 
te laten voortduren; -------------------------------------------------------------------------

d. ove rl ij den; -------------------------------------------------------------------------------------
e. royement, uit te spreken door de ledenraad al dan niet op voordracht van -

het bestuur op grond van:-----------------------------------------------------------------
1. het feit, dat het desbetreffende lid in strijd handelt met de statuten, ----

reglementen of besluiten van de vereniging; -----------------------------------
2. het feit, dat het desbetreffende lid de vereniging op onredelijke wijze ---

benadeelt. -------------------------------------------------------------------------------
2. Het lid kan door het bestuur worden geschorst voor de duur van ten hoogste ---

drie kalendermaanden op grond van een onderzoek naar de in lid 1 onder e van 
dit a rti ke I genoemde redenen. -----------------------------------------------------------------

3. Het lidmaatschap van geassocieerde leden eindigt op de in de overeenkomst --
opgenomen en beschreven wijze. --------·----------------------------------------------------

4. Het lid kan ter zake van schorsing, royement, dan wel opzegging van zijn -------
lidmaatschap door de vereniging, in beroep gaan bij de ledenraad, op de in het 
Huishoudelijk Reglement-omschreven wijze-:----------------------------------------------

-------------------------RE C H TEN EN VER P LI C H Tl N GEN LEDEN ----------------------------
---------------------------------------------1\rti ke l 10.-----------------------------------------------------
1. De rechten van de leden op collectieve- en individuele belangenbehartiging ----

voor de vereniging worden nader uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement. ----
2. De leden zijn gedurende het hele verenigingsjaar contributie verschuldigd ------

behoudens kwijtschelding door het bestuur. -----------------------------------------------
3. Leden zijn gehouden de gegevens, of wijzigingen daarvan, die relevant zijn ----

voor het ledenregister zoals genoemd in artikel 7 lid 4 onverwijld te verstrekken 
aan het bestuur.----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------D()f\l~ TElJR~ --------------------------------------------------
---------------------------------------------1\rtikel 11. ---------------------- ·---------------------------- · -
1. i\ls donateurs kunnen worden toegelaten personen die de doelstelling van de -

vereniging als vermeld in artikel 5 en de middelen als vermeld in artikel 6 van --
de statuten onderschrijven en zich verbinden door een, door de ledenraad vast 
te stellen, minimum bijdrage te storten. Het donateurschap eindigt automatisch -
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met de beëindiging van de bijdrage. Opzegging namens de vereniging -----------
. geschiedt door het bestuur. ------------------~----------------------------~--------------------

2. De rechten en verplichtingen van donateurs worden bij Huishoudelijk --------------
Reglement bepaald.------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------l... E: [)E:1\1 ~~~[) --------------------------------------------------
---------------------------------------------Artikel 12.-----------------------------------------------------
1. Algemeen-------------------------------------------------------------------------------------------

De algemene vergadering van de vereniging bestaat uit afgevaardigden als ----
bedoeld in artikel 2:39 lid 1 eerste zin van het Burgerlijk Wetboek en wordt in --
deze statuten ledenraad genoemd. Zij is het wetgevende en mitsdien hoogste -
orgaan van de vereniging . ----------------------------------------------------------------------

2. Taken en bevoegdheden-------------------~----------------------------~-----------------------
a. De ledenraad is als hoogste beleidsorgaan binnen de vereniging ------------

verantwoordelijk voor de vaststelling van het verenigingsbeleid en stelt -----
tevens de begroting en jaarrekening van de vereniging vast. De ledenraad -
is bij uitsluiting van ieder ander verenigingsorgaan bevoegd ter zake van --
aansluitingen dan wel beëindiging daarvan, van de vereniging bij een ------
Vakcentrale, tevens behoeft het aangaan of verbreken van andersoortige -
samenwerkingsverbanden de instemming van de ledenraad. -------------------

b. Aan de ledenraad komen , krachtens artikel 2:40 lid 1 van het Burgerlijk ----
Wetboek, alle bevoegdheden toe van de algemene vergadering , tenzij de -
wet of deze statuten anders bepalen. Ter uitvoering van haar taken en -----
bevoegdheden als hiervoor omschreven en onverminderd het aldaar -------
bepaalde, is de ledenraad met name belast met: -----------------------------------
1. periodieke vaststelling van het verenigingsbeleid, en controle van de --

voortgang en uitvoering daarvan aan de hand van de daartoe ------------
0 pg em aa kte vers I age n en af spraken; --------------------------------------------

2. het machtigen van het bestuur inzake het sluiten en wijzigen van -------
Collectieve Arbeidsovereenkomsten conform de procedure zoals in het 
Huishoudelijk Reglement is opgenomen; ---------------------------------------

3. het beoordelen van een daartoe strekkend voorstel van het bestuur ---
met betrekking tot het gaan uitvoeren van de collectieve en individuele 
belangenbehartiging ten behoeve van leden die werkzaam zijn bij een -
onderneming die past binnen de werkingssfeer van Artikel 1, maar ----
waar de vereniging tot dan toe geen partij was bij de cao-------------------

4. het adviseren ten aanzien van het meerjarenplan van de Unie van -----
-------------Onafhankelijke Vakorganisaties-(tJeV) en het aansluiten van-andere- ----

organisaties bij de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties; -------------
5. jaarlijkse vaststelling van de begroting van de vereniging en de daarop 

gebaseerde deelbudgetten, één en ander op basis van de eventueel --
daartoe vastgestelde (meerjaren) beleidsplannen; ---------------------------

6. vaststelling van de jaarrekening, alsmede bespreking van de algemene 
gang van zaken binnen de vereniging op basis van daartoe --------------
vastgestelde halfjaarcijfers; ---------------------------------------------------------

7. vaststelling van de jaarlijkse contributie;-----------------------------------------
8. benoeming in, schorsing en ontheffing uit de functie van bestuurslid;----
9. vaststelling van de minimum bijdrage ex. artikel 11 lid 1. --------------------

c. De ledenraad kan haar bevoegdheid tot het nemen van besluiten en/of de -
uitvoering van genomen besluiten aan een ander verenigingsorgaan -------
overdragen, dan wel andere verenigingsorganen te dezer zake anderszins 
mandaat geven, en kan deze overdracht en/of mandatering herroepen.------

3. Samen ste 11 in g --------------------------------------------------------------------------------------



46247 

a. De ledenraad bestaat uit een nader in het Huishoudelijk Reglement te------
bepalen aantal leden en evenveel plaatsvervangende leden. De wijze van -
verkiezing is geregeld in het Huishoudelijk Reglement. Daarbij wordt--------
gewaarborgd dat elk lid van de vereniging door middel van een stemming -
invloed heeft op het verkiezen van een afgevaardigde als bedoeld in lid 1. --

b. Leden van het bestuur kunnen geen lid zijn van de ledenraad.------------------
4. Voorzitter--------------------------------------------------------------------------------------------

5. 

a. De vereniging kent een voorzitter die binnen het bestuur wordt ----------------
aangewezen . ---------------------------------------------------------------------------------

b. De voorzitter is qualitate qua voorzitter van de ledenraad.-----------------------
Ve rg ad e ringen I eden raad -----------------------------------------------------------------------
a. De ledenraad staat onder leiding van de voorzitter van de vereniging, en bij 

zijn afwezigheid onder leiding van de vice-voorzitter of een ander lid uit en -
door het bestuur aan te wijzen. Kan dan nog niet worden voorzien in het ---
voorzitterschap dan zal de vergadering daar zelf in voorzien. De ledenraad 
vergadert ten minste tweemaal per kalenderjaar en voorts op schriftelijk ---
verzoek van tenminste twee leden van de ledenraad of wanneer het --------
bestuur zulks noodzakelijk acht.---------------------------------------------------------

b. Een vergadering waarom door de leden, als bedoeld in de vorige zin, wordt 
verzocht, wordt door het bestuur bijeengeroepen binnen een termijn van --
vier weken na ontvangst van het verzoek. Indien het bestuur aan dit --------
verzoek binnen twee weken geen gevolg geeft, hebben de verzoekers het -
recht zelf de vergadering bijeen te roepen. -------------------------------------------

c. Het bestuur roept de ledenraad bijeen door middel van een schriftelijke ----
convocatie (waaronder ook wordt begrepen per email), welke behoudens in 
spoedeisende gevallen, ten minste acht dagen vóór de datum van de ------
vergadering moet worden verzonden, vermeldende tijd en plaats van de ---
vergadering en te behandelen onderwerpen. De convocatie wordt gericht -
aan de adressen van de ledenraadleden volgens het ledenregister als -----
bedoeld in artikel 7 lid 4. -------------------------------------------------------------------

d. Behoudens het ontbreken van een quorum, als bedoeld in dit lid sub g, blijft 
de ledenraad bevoegd indien een of meerdere leden ontbreken. ---------------

e. De ledenraad kan een aantal van zijn taken delegeren aan de commissies -
genoemd in het Huishoudelijk Reglement.--------------------------------------------

f. Per vergadering kan een lid van de ledenraad een ander lid schriftelijk of --
elektronisch machtigen tot het uitbrengen van zijn stem. Hij deelt dit --------
voorafgaand aan-bedoelde vergadering-aan de voorzitter mee.-----------------

g. Een lid kan slechts namens één ander lid een stem uitbrengen door middel 
van de in de eerste volzin genoemde machtiging. Rechtsgeldige besluiten -
worden genomen indien ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde 
leden van de ledenraad, zoals bedoeld onder lid 3 van dit artikel, aanwezig 
is, in persoon dan wel via een machtiging, bij meerderheid van de geldig --
uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten een gekwalificeerde ----------
meerderheid wordt voorgeschreven . ---------------------------------------------------

h. Indien het vereiste aantal leden van de ledenraad, als bedoeld in de vorige 
zin , niet aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering op een termijn van ten 
minste veertien dagen later vastgesteld. De ledenraad beslist dan bij -------
meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal --------
aanwezige stemgerechtigde leden, tenzij een gekwalificeerde meerderheid 
vereist is.--------------------------------------------------------------------------------------

i. Bij stemming brengt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 22 van -
deze statuten, alsmede van het bepaalde in het Huishoudelijk Reglement, -
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ieder van de in dit artikel onder lid 3 bedoelde leden van de ledenraad één -
.stem uit. ----------------. --------------------------- .------------------------------------------

j. Alle overige taken, werkzaamheden en bevoegdheden van de ledenraad ---
worden bij Huishoudelijk Reglement bepaald. ---------------------------------------

--------------------------------------------E3E:~l"lJlJ~ ----------------------------------------------------
---------------------------------------------Artikel 13.-----------------------------------------------------
1. De vereniging kent een bestuur, dat met name is belast met de dagelijkse gang 

van zaken van de vereniging. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. -
Uit hun midden komen de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en -----------------
penningmeester van de vereniging; ----------------------------------------------------------
a. Het bestuur is belast met de voorbereiding van beleidsstandpunten van de 

vereniging ten behoeve van de besluitvorming in de ledenraad.-----------------
b. Het bestuur brengt elke ledenraadvergadering verslag uit aan de ledenraad 

omtrent de voorgang en uitvoering van het verenigingsbeleid. Het bestuur -
is voor zijn beleid en de uitvoering daarvan verantwoording schuldig aan de 
1 eden raad . -------------------------------------------------------------------------------------

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur ------
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een ledenraadvergadering 
te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan ---
de orde komt. --------------------------------------------------------------------------------------

3. De leden van het bestuur worden gekozen door de ledenraad uit de leden van -
de vereniging . De wijze van verkiezing wordt bij Huishoudelijk Reglement --------
be pa a Id . ---------------------------------------------------------------------------------------------

4. Het bestuur kan tevens bij of krachtens de statuten taken delegeren, voor zover 
niet anders is aangegeven, doch blijft als zodanig eindverantwoordelijk. Alle ----
overige taken, werkzaamheden en bevoegdheden van het bestuur worden bij -
Huishoud el ijk Reg Ieme nt be pa a Id. -----------------------------------------------------------

5. De voorzitter en een tweede bestuurslid zijn, na voorafgaande toestemming ----
door de ledenraad, samen bevoegd te besluiten tot het aangaan van -------------
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van -------------------
registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de -----------
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een -
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde --
verbindt.---------------------------------------------------------------------------------------------

6. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de ledenraad voor besluiten tot: 
a. het aangaan van rechtshandelingen die een waarde van meer dan tien ----

duizend-euro-(€-1 o~oo0,00) vertegenwoordigen. Splitsing van -----------------
rechtshandelingen kan aan deze bepaling geen afbreuk doen;------------------

b. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en --
geven van reg isterg cederen; -------------------------------------------------------------

c. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een -----------
bankkrediet wordt verleend; --------------------------------------------------------------

d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van ---
gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de -----
vereniging verleend bankkrediet;--------------------------------------------------------

e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale -------
procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire -------
maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel 
kunnen I ij den; --------------------------------------------------------------------------------

f. het sluiten en wijzigen van (collectieve) arbeidsovereenkomsten; --------------
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g. het aangaan van de individuele- en collectieve belangenbehartiging bij -----
bedrijven die passen binnen de werkingssfeer als omschreven in Artikel 1 -
maar waar de vereniging tot dan toe geen partij was bij de cao; ----------------

h. het huren van professionele dienstverlening ter ondersteuning van de ------
vereniging bij het realiseren van haar doelstellingen; ------------------------------

i. op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen ---
beroep worden gedaan. -------------------------------------------------------------------

7. Naast de hierboven omschreven gevallen legt het bestuur alle ---------------------
aangelegenheden aan de ledenraad voor, die van zodanig belang zijn, dat -----
raadpleging van of goedkeuring door de ledenraad naar het oordeel van het ----
bestuur gewenst is. -------------------------------------------------------------------------------

8. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee bestuursleden dat ---~ 
nodig oordelen. De secretaris roept de vergadering bijeen. Rechtsgeldige -------
besluiten kunnen alleen worden genomen in vergaderingen, waarin tenminste -
de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. Het bestuur beslist met ------
gewone meerderheid van stemmen. Een bestuurslid kan geen ander -------------
bestuurslid machtigen tot het uitbrengen van zijn stem in een -----------------------
bestuursvergadering , waarin hij/zij niet aanwezig zal zijn. Staken de stemmen -
en staken deze bij herstemming opnieuw dan beslist de voorzitter.------------------

---------------------------------VE RT EG E NWOO R D I GING -----------------------------------------
---------------------------------------------Artikel 14 -----------------------------------------------------
1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door minimaal twee -

leden van het bestuur tezamen.---------------------------------------------------------------
2. Bij het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten wordt de vereniging, --

krachtens volmacht, vertegenwoordigd door de daarmee belaste ------------------
belangenbehartiger tezamen met een lid van het bestuur. ----------------------------

-------------------------------------------GROEf>EN-----------------------------------------------------
---------------------------------------------Artikel 15.-----------------------------------------------------
De ledenraad bepaalt op voorstel van het bestuur welke verenigingslocaties worden 
gevormd. Voorts bepaalt de ledenraad welke andere groepen worden gevormd.------
---------------------------------------G EL DM ID DELEN ------------------------------------------------
---------------------------------------------Artikel 16 .-----------------------------------------------------
1. De ontvangsten van de verenig ing bestaan uit: -------------------------------------------

a. contributie van leden; ----------------------------------------------------------------------
b. eventuele andere baten. ------------------------------------------------------------------

2. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer der geldmiddelen, fondsen en -
andere eigendommen van de vereniging~"fen-minste eenmaal per jaar legt-het -
bestuur rekening en verantwoording af aan de ledenraad, omtrent het beheer --
der geldmiddelen, fondsen en andere eigendommen.-----------------------------------

---------------------------RE KEN I NG EN VERANTWOORD! NG ---------------------------------
---------------------------------------------Artikel 17.-----------------------------------------------------
1. Het bestuur brengt op een ledenraadvergadering binnen zes maanden na ------

afloop van een kalenderjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de --
ledenraad, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige ---------
bescheiden, rekening en verantwoording over zijn, in het afgelopen ---------------
ka Ie n derj aar gevoerd, bestuur. ----------------------------------------------------------------

2. De ledenraad benoemt jaarlijks een kascommissie van ten minste twee leden, -
die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de 
rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de ledenraad --------
schriftelijk verslag van haar bevindingen uit. Daarnaast is de ledenraad ----------
gerechtigd een onafhankelijk accountantsonderzoek te laten verrichten. -----------

------------------------------------------13EGROTING---------------------------------------------------
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---------------------------------------------1\rtikel 18.-----------------------------------------------------
Het bestuur legt op een ledenraadvergadering, te houden voor één (1) december --
van het lopende boekjaar, een begroting van inkomsten en uitgaven voor het --------
volgende kalenderjaar, met toelichting, ter vaststelling voor. --------------------------------
----------------------------------------REGLEMENTEN ------------------------------------------------
---------------------------------------------1\rti ke l 19.-----------------------------------------------------
1. De ledenraad stelt bij twee derde meerderheid van stemmen een Huishoudelijk 

Reglement vast, waarvan de bepalingen niet in strijd mogen zijn met deze -------
statuten.---------------------------------------------------------------------------------------------

2. De ledenraad stelt bij twee derde meerderheid van stemmen afzonderlijke ------
reglementen vast die statutair vereist zijn en voorts, telkens als daaraan ---------
behoefte bi ijkt te bestaan.-----------------~----------------------------~------------------------

--------------------------------------------1\rt ik e 1 2 O. ------------------------------------------------------
De ledenraad is bevoegd het Huishoudelijk Reglement en afzonderlijke reglementen 
te wijzigen met twee derde meerderheid van stemmen. -------------------------------------
----------------------COLLECTIEVE ARB EI DSOVE REEN KOMSTEN ------------------------
---------------------------------------------1\rti kei 21 .-----------------------------------------------------
De vereniging is bevoegd collectieve arbeidsovereenkomsten aan te gaan. Het bij -
een collectieve arbeidsovereenkomst betrokken lid is door het lidmaatschap ---------
gehouden de bepalingen der collectieve arbeidsovereenkomsten te goeder trouw na 
te komen . ------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------S TE M M E N ----------------------------------------------------
----------------------------------------------1\rt ik el 22.----------------------------------------------------
1. Stemrecht kan alleen persoonlijk of door een ontvangen machtiging --------------

overeenkomstig artikel 12 lid 5 sub fen g van deze statuten, worden --------------
uitgeoefend. ----------------------------------------------------------------------------------------

2. Over personen moet schriftelijk worden gestemd.----------------------------------------
3. Over zaken kan zowel mondeling als schriftelijk worden gestemd, dit ter ---------

beoordeling van de voorzitter van het betreffende orgaan.-----------------------------
4. Een belangenbehartiger kan binnen zijn verantwoordelijkheid en taakgebied ---

leden schriftelijk raadplegen, dan wel hen verzoeken schriftelijk stem uit te ------
brengen over aan de orde zijnde zaken. Nadere regels daaromtrent, alsook ----
omtrent eventuele andere wijzen van stemmen, worden bij Huishoudelijk --------
Reg Ieme nt va stg este Id . -------------------------------------------------------------------------

--------------------------------WIJZIGING VAN DE STATUTEN ---------------------------------
--------------------------------------------1\rtikel 23.------------------------------------------------------
1. Tot wijziging van-deze statuten kan-alleen-rechtsgeldig worden-besloten in een -

tot dat doel bijeengeroepen vergadering van de ledenraad, waarin ten minste --
twee derde van het aantal leden als bedoeld in artikel 12 lid 3 van deze statuten 
aanwezig is en waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging 
van de statuten zal worden voorgesteld. ____________ :. ______________________________________ _ 

2. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste --
veertien dagen. De vergadering beslist met twee derde meerderheid van ---------
stem men . -------------------------------------------------------------------------------------------

3. De tekst van de voorgestelde wijziging dient tenminste 5 dagen voor aanvang -
van de in lid 1 bedoelde vergadering ter kennis te worden gebracht van de ------
leden. ------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt in een ten minste -------
veertien dagen later te houden vergadering van de ledenraad het voorstel ------
opnieuw in stemming gebracht. De vergadering beslist dan met twee derde ----
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden, als bedoeld -
in artikel 12 lid 3 van deze statuten.----------------------------------------------------------
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---------------------------------------------.A.rtikel 24.-----------------------------------------------------
Wijzigingen van deze statuten treden in werking nadat hiervan een notariële akte is -
opgemaakt. Tot het doen verlijden van deze akte is ieder lid van het bestuur ----------
bevoegd . --------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------DUUR VAN DE VERENIGING, ONTBINDING EN VEREFFENING----------
-------------------------------------------.A.rtikel 25.-------------------------------------------------------
De vereniging is opgericht op elf april negentienhonderd zeventig en aangegaan ---
voor onbepaalde tijd . Ontbinding van de vereniging heeft plaats krachtens een ------
besluit van de ledenraad, tot stand gekomen op dezelfde wijze als voor wijziging van 
deze statuten in artikel 23 is bepaald . -------------------------------------------------------------
---------------------------------------------.A.rtikel 26.-----------------------------------------------------
Ter vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging treden de leden van 
het bestuur als zodanig op tenzij anders bepaald in het beslu it tot ontbinding. De ---
vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten -
meer aanwezig zijn. De ledenraad beslist bij het besluit tot ontbinding tevens over -
de bestemming van het batig saldo van de ontbonden vereniging, met dien ----------
verstande dat, voor zover het aan de leden wordt uitgekeerd, de geassocieerde ----
leden niet tot een uitkering gerechtigd zijn.-------------------------------------------------------
------------------------------------------GE~C:1-ill..L.EN--------------------------------------------------
---------------------------------------------.A.rtikel 27.-----------------------------------------------------
Bij geschillen waarin deze statuten en de wet niet voorzien beslist het bestuur. Van -
deze beslissing staat beroep open bij de ledenraad, welk beroep, met redenen ------
omkleed , schriftelijk bij het bestuur moet worden ingediend. In alle zaken van --------
beroep doet de ledenraad in zijn eerstvolgende vergadering uitspraak. De bij het ---
beroep betrokkenen dienen in de gelegenheid gesteld te worden om gehoord te ----
worden. Hangende een beroep is de beslissing van het bestuur van kracht. Nadere 
regels kunnen worden gesteld bij Huishoudelijk Reglement. ----------------------------------
------------------------------------AL.GEMENE BEP A 1...1 N GEN--------------------------------------
---------------------------------------------.A.rti ke l 28.-----------------------------------------------------
Bij toetreding tot het lidmaatschap verklaart het lid deze statuten en het op grond ---
van deze statuten vastgesteld Huishoudelijk Reglement voor zich bindend. Statuten 
en Huishoudelijk Reglement worden op een door het bestuur vast te stellen wijze --
aan belanghebbenden bekend gemaakt en worden uit dien hoofde geacht aan ------
belanghebbenden bekend te zijn . Onbekendheid met de bepalingen van deze -------
statuten en van het op grond van deze statuten vastgesteld Huishoudelijk ------------
Reglement zal het lid, ingeval van overtreding, niet ontheffen van de uit die ----------
overtreding-voortvloeiende-aansprakelijkheid-tegenover de vereniging. -----------------
------------------------------------------~L.OTBEf> AL.ING ---------------------------------------------
---------------------------------------------.A.rtikel 29.-----------------------------------------------------
Daar waar de statuten niet in voorzien beslist de ledenraad.-------------------------------
Van de volmacht blijkt uit een onderhandse akte, welke aan deze akte is gehecht. --
De comparant is mij, notaris, bekend, zijn identiteit is door mij , notaris, aan de hand 
van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld . ----------------
WAARV .A.N .A.KTE in minuut is verleden te Bergen op Zoom op de datum in het -----
hoofd van deze akte vermeld. ----------------------------------------------------------------------
De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht, ----
waarna hij heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen , -
en tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en 
met de inhoud in te stemmen. ----------------------------------------------------------------------
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij , notaris, -
o n de rt eken d . ---------------------------------------------------------------------------------------------
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