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Artikel 1, Naam en zetel

De Vereniging draagt thans de naam: Voeks.
De Vereniging werd opgericht op vijfentwintig september negentienhonderd vijftig
onder de naam Vereniging van Oud-Employés der ”Koninklijke/Shell".
Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.

Artikel 2, Doel

De Vereniging heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van de leden. De
Vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a) Het organiseren van bijeenkomsten en andere activiteiten op het gebied van onder
meer welzijn, wetenschap, ontspanning, sport en cultuur,
b) Het uitgeven van een periodiek verschijnend (digitaal) verenigingsblad,
c) Het informeren van de leden en het behartigen van hun algemene belangen ten
aanzien van ontwikkelingen en regelgeving op het gebied van pensioenen, welzijn,
zorg en andere maatschappelijke terreinen van belang voor de leden.

Artikel 3, Lidmaatschap, leden en honoraire leden
1.

De Vereniging kent de volgende leden:
a) degenen die gerechtigd zijn tot een ingegaan dan wel een uitgesteld
(vervroegd) pensioen (”Gewezen deelnemer”) van een in Nederland gevestigd
pensioenfonds van Shell (een “Shell pensioenfonds”).
b) degenen die een dienstverband met een Shell maatschappij hebben gehad en
dientengevolge gerechtigd zijn tot een vervroegd dan wel uitgesteld pensioen
van een Shell pensioenfonds alsmede degenen die hun aanspraken op
pensioen bij een in Nederland gevestigd Shell pensioenfonds hebben
afgekocht.
c) degenen die aanspraak kunnen maken op een pensioen van een niet in
Nederland gevestigd pensioenfonds van Shell, woonachting zijn in Nederland
en naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur in aanmerking komen voor het
lidmaatschap.
d) degenen die een speciale relatie ten opzichte van de Vereniging of Shell
hebben dat dezen naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur in aanmerking
komen voor het lidmaatschap.
2. Alle leden hebben stemrecht. Zij kunnen in bestuursposities en tot lid van
commissies worden benoemd.
3. Tot Erelid kan worden benoemd diegene aan wie de Vereniging landelijk
bijzondere dank voor uitzonderlijke diensten verschuldigd is. Tot Lid van Verdienste
kan worden benoemd diegene die zich geruime tijd bijzonder heeft ingezet voor de
Vereniging. Ereleden en Leden van Verdienste worden benoemd bij besluit van het
Hoofdbestuur genomen met meer dan twee/derde meerderheid.

Artikel 4, Einde lidmaatschap
1.

Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid.
b. door opzegging door het lid.
c. door opzegging door de Vereniging.
2. Opzegging door een lid dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van het
Verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van een tenminste een
(1) maand.

Pagina 3 van 10

Het lidmaatschap kan door het Dagelijks Bestuur met onmiddellijk ingang worden
opgezegd wanneer een lid in strijd met de Statuten, reglementen of besluiten van
de Vereniging handelt, de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel
wanneer van de Vereniging redelijkerwijs niet kan worden verlangd het
lidmaatschap te laten voortduren. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk en met
opgave van redenen van het besluit tot opzegging in kennis gesteld.
3. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap staat het betrokken lid beroep
open op het Hoofdbestuur tot een (1) maand na ontvangst van het besluit. Het
Hoofdbestuur zal een beslissing nemen in zijn eerste vergadering volgend op het
besluit tot opzegging. Gedurende de beroepstermijn is het lid geschorst. Indien het
Hoofdbestuur de opzegging bevestigt eindigt het lidmaatschap op de datum van
het besluit van het Dagelijks Bestuur.

Artikel 5, Donateurs
1.

Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bereid hebben
verklaard de Vereniging financieel te steunen.
2. Het bestuur van de Regio waar de aspirant-donateur woont of is gevestigd, beslist
omtrent de toelating tot donateur. Met betrekking tot rechtspersonen beslist het
Dagelijks Bestuur.
3. Natuurlijke personen die donateur zijn kunnen deelnemen aan de activiteiten van
de Vereniging.

Artikel 6, Hoofdbestuur
1.

2.
3.
4.
5.

6.

De Vereniging wordt bestuurd door een Hoofdbestuur, bestaande uit:
a) de voorzitters van de Regiobesturen; en
b) de leden van het Dagelijks Bestuur.
Een Regio voorzitter mag zich in het Hoofdbestuur laten vertegenwoordigen door
een medebestuurslid van het betreffende Regiobestuur en een lid van het Dagelijks
Bestuur door een medebestuurslid.
Wordt een lid van het Hoofdbestuur tot lid van het Dagelijks Bestuur benoemd, dan
dient hij zijn functie in het betreffende Regiobestuur neer te leggen.
Het Hoofdbestuur vergadert in beginsel vier keer per jaar; het wordt door of
namens de voorzitter van de Vereniging daartoe opgeroepen.
Indien ten minste drie leden van het Hoofdbestuur, buiten de door de voorzitter
belegde vergaderingen, een vergadering verlangen, dan kunnen deze de
voorzitter daartoe verzoeken aan welk verzoek de voorzitter binnen een maand
dient te voldoen.
Benoemingen van leden in het Hoofdbestuur en het Dagelijks Bestuur worden in het
Verenigingsblad bekendgemaakt.

Artikel 7, Dagelijks Bestuur
1.

De Vereniging kent een Dagelijks Bestuur dat belast is met de dagelijkse gang van
zaken van de Vereniging, de uitvoering van de besluiten van de Algemene
Ledenvergadering en het Hoofdbestuur, de handhaving van de Statuten en
reglementen en het beheer van de eigendommen van de Vereniging en het leiding
geven aan Verenigingsorganen anders dan het Hoofdbestuur.
2. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit leden van de Vereniging en zal uit haar leden een
voorzitter, een vicevoorzitter, een penningmeester, een secretaris, een landelijk
coördinator Welzijnswerk en een of meer commissarissen, algemeen of voor
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specifieke taken benoemen. De functie van vicevoorzitter is te combineren met een
andere functie in het Dagelijks Bestuur.
3. De leden van het Dagelijks Bestuur worden op voordracht van het Dagelijks
Bestuur door het Hoofdbestuur benoemd met tenminste twee/derde meerderheid
van stemmen en met vaststelling van de onderscheiden functies. De leden van het
Dagelijks Bestuur hebben dezelfde functie in het Hoofdbestuur als zij hebben in het
Dagelijks Bestuur.
4. De benoeming van leden van het Dagelijks Bestuur door het Hoofdbestuur dient in
de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering te worden bekrachtigd met
meerderheid van stemmen. Mocht de benoeming tot lid van het Dagelijks Bestuur
niet worden bekrachtigd, dan dient het Hoofdbestuur de betreffende persoon met
onmiddellijke ingang uit zijn functie te ontheffen.

Artikel 8, Besluitvorming
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze Statuten geen gekwalificeerde
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met meerderheid (de helft plus
één) van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken
beslist de voorzitter; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
In een Hoofdbestuursvergadering kunnen besluiten slechts worden genomen indien
meer dan de helft van de Regio voorzitters aanwezig of vertegenwoordigd is.
Besluiten van het Hoofdbestuur, het Dagelijks Bestuur en Regiobesturen kunnen ook
schriftelijk worden genomen. Voor een schriftelijk besluit gelden dezelfde quorum
vereisten als voor een besluit ter vergadering. Onder schriftelijk wordt mede
verstaan e-mail of een ander elektronisch communicatiemiddel.
Het Dagelijks Bestuur, het Hoofdbestuur en de Regiobesturen kunnen zonodig ook
digitaal vergaderen.
Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het Dagelijks Bestuur, het
Hoofdbestuur of het Regiobestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het
overblijvende lid, het gehele bestuur waar. Een niet voltallig college blijft volledig
bevoegd. Bij ontstentenis of belet van alle leden van het Dagelijks Bestuur, het
Hoofdbestuur of het Regiobestuur, berust het bestuur van de Vereniging tijdelijk bij
één door de Algemene Ledenvergadering daartoe aangewezen persoon.
Indien een lid van het Dagelijks Bestuur of van het Hoofdbestuur een persoonlijk
belang heeft dat strijdig kan zijn met het belang van de Vereniging, mag hij/zij niet
deelnemen aan de besluitvorming en eventuele stemming over dat onderwerp.

Artikel 9, Vertegenwoordiging

De Vereniging wordt zowel in als buiten rechte vertegenwoordigd door twee
gezamenlijk handelende leden van het Dagelijks Bestuur. Deze bevoegdheid kan door
twee leden van het Dagelijks Bestuur worden gedelegeerd aan een lid van het
Dagelijks Bestuur of van het Hoofdbestuur door middel van een bijzondere (beperkte)
volmacht.

Artikel 10, Commissies
1.

Het Hoofdbestuur doet zich bijstaan door een vaste Pensioencommissie. De
Pensioencommissie bestaat uit tenminste acht (8) leden. Een niet-voltallige
Pensioencommissie behoudt haar bevoegdheden. De leden van de
Pensioencommissie worden door het Hoofdbestuur benoemd voor een periode van
drie (3) jaren. Een lid van de Pensioencommissie kan te allen tijde door het
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2.

3.

4.

5.

6.

Hoofdbestuur worden geschorst of ontslagen.
Tot leden van de Pensioencommissie zijn slechts benoembaar die leden van de
Vereniging die tevens benoembaar zijn tot vertegenwoordiger van de
gepensioneerden in een Verantwoordingsorgaan van een Shell pensioenfonds.
Tenminste één lid van het Dagelijks Bestuur is tevens lid van de Pensioencommissie.
Leden van de Pensioencommissie zijn herbenoembaar.
Een lid van de Pensioencommissie defungeert:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging.
b. door aftreden als lid van de Pensioencommissie.
c. door ontslag door het Hoofdbestuur.
d. door op te houden benoembaar te zijn als vertegenwoordiger van de
gepensioneerden in een Verantwoordingsorgaan.
Voorzover de Vereniging gerechtigd is personen voor te dragen als
vertegenwoordiger van de gepensioneerden in een Verantwoordingsorgaan van
een Shell pensioenfonds, kunnen slechts leden van de Pensioencommissie worden
voorgedragen.
Op grond van een besluit van het Hoofdbestuur kan de Pensioencommissie zich
voor een bepaald doel doen bijstaan door een deskundige.
Het Hoofdbestuur kan zich door andere commissies doen bijstaan onder
vaststelling van de taken en bevoegdheden van de commissie.
Het Hoofdbestuur benoemt de redactie van het Verenigingsblad.

Artikel 11, Regio’s
1.

Het Nederlands grondgebied wordt door het Hoofdbestuur verdeeld in Regio’s,
waarvan zij de grenzen en het aantal vaststelt dan wel aanpast.
2. In elke Regio is een Regionale afdeling gevestigd, waarin alle in de desbetreffende
Regio wonende leden zijn ondergebracht. Een lid kan op zijn/haar bezoek door
het Dagelijks Bestuur worden ondergebracht bij een andere Regio dan die waarin
hij/zij woonachtig is.
3. Permanent buiten Nederland wonende leden kunnen door het Dagelijkse Bestuur
administratief worden ondergebracht bij de Regio Den Haag dan wel bij een
andere Regio.

Artikel 12, Regionale ledenvergadering en Regiobestuur
1.

De leden van de besturen van de Regionale afdelingen (het “Regiobestuur”)
worden op voordracht van het zittende Regiobestuur bij meerderheid gekozen
door de leden in die Regio en hebben tot taak de doelstellingen van de Vereniging
in hun Regio na te streven. Elk Regiobestuur bestaat uit ten minste vijf leden, te
weten een voorzitter (die een lid van de Vereniging zal zijn), een secretaris, een
penningmeester, een coördinator Welzijnswerk en een activiteitencoördinator.
Voor leden van Regiobesturen gelden gelijke zittingstermijnen als die voor het
Hoofdbestuur.
2. Het Regiobestuur is gehouden ieder jaar vóór eind maart een regionale
ledenvergadering te beleggen. Op deze regionale ledenvergadering brengt het
Regiobestuur verslag uit van zijn werkzaamheden en activiteiten alsmede van het
gevoerde financiële beleid gedurende het afgelopen jaar. In die vergadering
kunnen nieuwe leden van het Regiobestuur worden benoemd.
3. Regionale ledenvergaderingen dienen ten minste veertien (14) dagen tevoren
bekend gemaakt te worden aan de leden met opgave van plaats, datum, uur en
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agenda door publicatie in het Verenigingsblad, website of anderszins.

Artikel 13, Positie bestuursleden
1.

Elk bestuurslid kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door het orgaan
dat het bestuurslid heeft benoemd. Een schorsing die niet binnen drie maanden
gevolgd wordt door een aanzegging tot ontslag eindigt door het verlopen van die
termijn.
2. Elk bestuurslid, waaronder begrepen diegene die in een tussentijdse vacature is
benoemd, treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming of herbenoeming af. Het
bestuurslid is herkiesbaar voor een nieuwe periode van drie jaar in dezelfde of in
een andere positie.
3. Elk bestuurslid dat gedurende negen jaar (of langer met inachtneming van het
bepaalde in dit artikel) in dezelfde functie in hetzelfde bestuur heeft gefungeerd,
treedt af in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering voor wat betreft leden
van het Dagelijks Bestuur, dan wel de eerstvolgende Regionale Ledenvergadering
voor wat betreft Regio voorzitters. Mocht het betreffende bestuur of de Algemene
ledenvergadering of Regionale Ledenvergadering evenwel van oordeel zijn dat dit
aftreden mogelijk tot onbestuurbaarheid van het betreffende bestuur zou kunnen
leiden, dan kan het betreffende bestuur, met kennisgeving aan het Hoofdbestuur,
besluiten voor een bepaalde periode dispensatie te verlenen van de beëindiging
van de zittingstermijn van het betreffende bestuurslid. Deze dispensatie zal niet
vaker dan drie keer voor een periode van een jaar worden verleend.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a) door aftreden met inachtneming van een termijn van twee (2) maanden.
b) door de beëindiging van het lidmaatschap van de Vereniging.
c) door aanzegging tot ontslag als bestuurslid door het benoemende
bestuursorgaan.

Artikel 14, Middelen
1.

De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit:
a) contributies.
b) donaties.
c) schenkingen en legaten.
d) alle andere baten.
2. De hoogte van de contributie voor de leden en van de (minimum) donatie voor
donateurs wordt, op voorstel van het Hoofdbestuur, door de Algemene
Ledenvergadering vastgesteld.
3. Uit de geldmiddelen van de Vereniging stelt het Hoofdbestuur middelen ter
beschikking aan het Dagelijks Bestuur en aan de Regiobesturen ter uitvoering van
de regionale activiteiten aan de hand van een door het Regiobestuur in te dienen
begroting.

Artikel 15, Jaarverslag, rekening en verantwoording
1.

Het Dagelijks Bestuur is verplicht van de stand van het vermogen van de Vereniging
zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Binnen vier maanden na afloop van het Verenigingsjaar brengt de voorzitter op
een Algemene Ledenvergadering het Jaarverslag uit en legt aldaar de
penningmeester, onder overlegging van een balans en een staat van baten en
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lasten, rekening en verantwoording af over het door het Dagelijks Bestuur in het
afgelopen Verenigingsjaar gevoerde (financiële) beleid. Deze rekening en
verantwoording wordt vergezeld van een begroting over het lopende jaar.
3. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kas- en
verificatiecommissie (“Commissie”) van ten minste twee personen (en een reserve
lid), die geen deel mogen uitmaken van enig bestuur van de Vereniging. De
Commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het Dagelijks Bestuur en
brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. De
Commissie kan zich desgewenst door een of meer deskundigen laten bijstaan.
4. Het Hoofdbestuur en het Dagelijks Bestuur zijn verplicht aan de Commissie alle
door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen
en inzage te geven in de (digitale) boeken en bescheiden, alsmede (digitale)
bankafschriften van de Vereniging.
5. De Vereniging is verplicht alle uit dit artikel voortvloeiende bescheiden gedurende
de wettelijk voorgeschreven termijnen te bewaren.

Artikel 16, Algemene Ledenvergadering
1.

2.

3.

4.
5.

Jaarlijks, uiterlijk vier maanden na afloop van het Verenigingsjaar, wordt een
Algemene Ledenvergadering gehouden. In de Algemene Ledenvergadering komen
onder meer aan de orde:
a) het Jaarverslag, de rekening en verantwoording en het verslag van de
Commissie.
b) Benoemingen en bekrachtigingen van benoemingen van leden van het
Dagelijks Bestuur.
c) de benoeming van de leden van de Commissie voor het lopende
Verenigingsjaar.
d) voorstellen van het Hoofdbestuur of het Dagelijks Bestuur, het Regiobestuur of
van de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
Algemene Ledenvergaderingen zullen ten minste twintig (20) dagen tevoren in het
Verenigingsblad worden aangekondigd met vermelding van plaats, datum, uur en
de agenda. Alle leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergaderingen,
behoudens geschorste leden. Over toelating van anderen beslist het Dagelijks
Bestuur.
Aan de Algemene Ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die door de
wet of de Statuten aan haar zijn opgedragen. Leden kunnen tijdens een Algemene
Ledenvergadering vragen stellen over het beleid, over agendapunten, of
voorstellen indienen.
Algemene Ledenvergaderingen anders dan de jaarlijkse kunnen worden gehouden
zo dikwijls het Dagelijks Bestuur dit wenselijk oordeelt.
Het Dagelijks Bestuur zal, indien twee Regiobesturen of tenminste honderd (100)
leden, met opgave van redenen zulks schriftelijk verlangen, binnen vier weken een
Algemene Ledenvergadering uitschrijven. Indien aan het verzoek geen gevolg
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door
oproeping overeenkomstig artikel 17 of door toezending van convocaties aan de
leden.

Artikel 17, Besluitvorming Algemene Ledenvergaderingen
1.

Ieder lid heeft één stem. Een lid is bevoegd zijn stem door een daartoe schriftelijk
gemachtigd ander lid te doen uitbrengen.
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2. Stemmingen in de Algemene Ledenvergaderingen geschieden bij handopsteken.
Echter, stemmingen over personen zullen, indien door de betreffende persoon (of
personen) of door het Dagelijks Bestuur zo gewenst, schriftelijk plaatsvinden.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming
bij acclamatie is mogelijk, tenzij tenminste tien (10) stemgerechtigden een
hoofdelijke stemming verlangen.
3. Voor zover de Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van
de Algemene Ledenvergadering genomen bij gewone meerderheid van geldig
uitgebrachte stemmen.
4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen, bij staking van
stemmen bij verkiezing van personen beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen
meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen,
wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen hebben
gekregen.

Artikel 18, Leiding en notulering Algemene Ledenvergaderingen;
digitaal vergaderen
1.

De Algemene Ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij zijn
afwezigheid door de vicevoorzitter of een ander bestuurslid.
2. Het door de voorzitter ter Algemene Ledenvergadering uitgesproken oordeel, dat
door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Wordt echter
onmiddellijk na het uitspreken van het in de vorige lid bedoelde oordeel de
juistheid daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer tenminste
tien (10) stemgerechtigde aanwezigen dit verlangen.
3. Van het in de Algemene Ledenvergadering verhandelde worden notulen
bijgehouden door de secretaris of door een door de voorzitter of secretaris
aangewezen persoon. Deze notulen worden in de eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
4. In het geval van bijzondere, onvoorziene omstandigheden kan het Dagelijks
Bestuur besluiten dat de Algemene Ledenvergadering wordt uitgesteld tot een later
tijdstip in het jaar doch uiterlijk tot eind november. Het Dagelijks Bestuur kan in die
omstandigheden ook bepalen dat een Algemene Ledenvergadering in digitale
vorm wordt gehouden, in welk geval de relevante wettelijke bepalingen inzake het
adequate gebruik van elektronische communicatiemiddelen duidelijk aan de leden
dienen te worden gecommuniceerd.

Artikel 19, Reglementen

De Algemene Ledenvergadering kan een of meer reglementen, waaronder een
Huishoudelijk Reglement vaststellen waarin onderwerpen worden geregeld waarin
door deze Statuten niet of niet volledig wordt voorzien. Het Huishoudelijk Reglement
kan gewijzigd worden overeenkomstig de procedure voor een wijziging van de
Statuten in artikel 20, behoudens dat geen notariële vastlegging is vereist. Andere
reglementen of regelingen kunnen door het Hoofdbestuur worden vastgesteld.

Artikel 20, Statutenwijziging
1.

Wijziging van de Statuten kan slechts plaatsvinden door een besluit van een
Algemene Ledenvergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat
aldaar een wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld.
2. Een voorstel tot wijziging van de Statuten dient tenminste twintig (20) dagen voor
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de dag van de vergadering kenbaar gemaakt te worden door de leden schriftelijk
of digitaal inzage te geven in het voorstel en de gewijzigde Statuten.
3. Een besluit tot Statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde der geldig
uitgebrachte stemmen.
4. De Statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
verleden.

Artikel 21, Ontbinding en vereffening
1.

Artikel 20 leden 1, 2 en 3, zijn van overeenkomstige toepassing op een besluit van
de Algemene Ledenvergadering tot ontbinding der Vereniging, onverminderd het
bepaalde in lid 2 van dit artikel.
2. Een besluit tot ontbinding der Vereniging kan slechts door de Algemene
Ledenvergadering worden genomen indien vijftig (50) leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en behoeft tenminste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen. Indien dit quorum niet wordt gehaald volgt een tweede
vergadering, zonder quorum vereiste.
3. Het batig saldo der Vereniging valt na ontbinding der Vereniging toe aan een of
meer andere instellingen met een soortgelijk of aanverwant doel, zoals door de
Algemene Ledenvergadering in haar liquidatiebesluit aan te wijzen.
4. Tenzij de Algemene Ledenvergadering anders besluit, geschiedt vereffening door
het Dagelijks Bestuur. Na de ontbinding blijft de Vereniging voortbestaan voor
zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening
blijven de bepalingen van de Statuten voor zover mogelijk van kracht.

Artikel 22, Slotbepaling

In de gevallen waarin deze Statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, zal
worden voorzien door het Hoofdbestuur.
De comparant is mij, notaris, bekend en zijn identiteit is door mij, notaris, aan de hand
van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.
WAARVAN AKTE is verleden te ‘s-Gravenhage op de datum in het hoofd dezer
vermeld.
Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de comparant
heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben
kennis genomen, op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen en met de
inhoud in te stemmen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris,
ondertekend.

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 15 april 2021 en in werking getreden op 4 juni
2021 door het passeren van de notariële akte van Statutenwijziging.
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