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STATUTENWIJZIGING EN VASTLEGGING VAN

ER/LCK/31783/3

STATUTEN IN EEN NOTARIËLE AKTE VAN
KRING VAN AMSTERDAMSE ECONOMEN

Heden negenentwintig mei
tweeduizend twaalf, verschenen voor mij,
mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam:
1. mevrouw Adriana Vermeer-Janse, wonende Murillostraat 12 H, 1077 NE Amsterdam, geboren op tien augustus negentienhonderd éénenvijftig te Zaandam, die zich gelegitimeerd heeft met een Nederlands rijbewijs met nummer
3336573677, ongehuwd en niet geregistreerd als partner;
2. de heer Gijsbertus Aukema, wonende Dwarsgracht 30a, 8355 CT Giethoorn,
gemeente Steenwijkerland, geboren op zes januari negentienhonderd zevenenveertig te Utrecht, die zich gelegitimeerd heeft met een Nederlands paspoort met nummer NP5504178, gehuwd,
bestuursleden van na te melden vereniging.
De verschenen personen gaven te kennen:
- op dertien juli negentienhonderd negenentwintig is opgericht de vereniging
met de naam "Kring van Amsterdamse Economen" (Vereniging van
Amsterdamse Doctoren en Doctorandi in de Economische Wetenschappen),
waarvan de naam op vier juni negentienhonderd negenenvijftig is gewijzigd in
"Kring van Amsterdamse Economen" (Vereniging van Amsterdamse
Doctoren, Doctorandi(-ae) en Baccalaurei(-ae) in de Economische
Wetenschappen);
- de vereniging is als vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid onder de
naam Kring van Amsterdamse Economen ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 33305136; het adres is Spui 21, 1012 WX Amsterdam;

2

- hoewel de duur van de vereniging conform de destijds geldende wettelijke regelingen geacht moet zijn te zijn verstreken negenentwintig jaar en elf maanden na dertien juni negentienhonderd negenenvijftig, moet de vereniging door
jaarlijkse algemene ledenvergaderingen geacht worden na die datum te zijn
voortgezet als een informele vereniging voor onbepaalde tijd;
- blijkens aangehechte notulen is door de algemene ledenvergadering besloten
om de statuten van de vereniging opnieuw vast te stellen en deze bij notariële
akte vast te leggen.
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden ter uitvoering van
voormeld besluit de statuten van de vereniging bij deze vast te stellen als volgt:
Naam en zetel.
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam:
Kring van Amsterdamse Economen.
2. De vereniging heeft haar zetel te Amsterdam.
3. De vereniging is opgericht op dertien juli negentienhonderd negenentwintig.
Doel en middelen.
Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel:
a. het bevorderen van het sociaal contact tussen de leden onderling;
b. het behartigen van maatschappelijke, wetenschappelijke, professionele en
persoonlijke belangen van de leden;
c. het bevorderen van een verdere wetenschappelijke en sociale vorming van
de leden;
d. het vertegenwoordigen van haar leden en andere afgestudeerden aan de
Faculteit Economie en Bedrijfskunde (voorheen genaamd Faculteit van de
Economische wetenschappen) van de universiteit van Amsterdam (voorheen genaamd de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam).
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2. De vereniging tracht zelfstandig, dan wel in samenwerking met anderen, dit
doel te bereiken door:
a. het organiseren van wetenschappelijke voordrachten;
b. het houden van vergaderingen;
c. het houden van bijeenkomsten ter bevordering van het sociale contact;
d. het zenden van mededelingen aan de leden;
e. het (doen) uitgeven van publicaties van economisch-wetenschappelijke
aard;
f. het bevorderen van onderzoek gericht op (onderwijs in) de economische
wetenschap;
g. andere wettige middelen.
Leden.
Artikel 3.
1. Gewone leden en leden van verdienste zijn leden, zoals bedoeld in Boek 2
Burgerlijk Wetboek.
Gewone leden kunnen slechts zijn personen die alumnus zijn van de Faculteit
Economie en Bedrijfskunde (voorheen genaamd Faculteit van de Economische
wetenschappen) van de universiteit van Amsterdam (voorheen genaamd de
Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam).
2. Lid van verdienste is degene die door de algemene vergadering als zodanig is
benoemd op grond van de omstandigheid dat deze zich bijzonder verdienstelijk
voor de vereniging of de economische wetenschappen in het algemeen heeft
gemaakt.
Begunstigers.
Artikel 4.
De vereniging kent voorts begunstigers.
Begunstiger is de (rechts)persoon die zich als zodanig bij het bestuur heeft aangemeld en door het bestuur is toegelaten.
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Een begunstiger steunt de vereniging met een financiële bijdrage, waarvan het
minimum wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Einde van het lidmaatschap.
Artikel 5.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid;
deze opzegging kan te allen tijde geschieden met een opzegtermijn van één
maand;
c. door schriftelijke opzegging door de vereniging;
deze opzegging kan te allen tijde en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn door het bestuur geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te
voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting;
deze ontzetting kan alleen door het bestuur worden uitgesproken, wanneer
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Ten aanzien van een bestuurslid geschieden zowel de opzegging namens de
vereniging als de ontzetting krachtens besluit van de algemene vergadering.
Hem/haar staat geen beroep open als hierna is bedoeld.
3. Degene ten aanzien van wie een besluit tot ontzetting of opzegging namens de
vereniging is genomen, wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit met
opgave van redenen in kennis gesteld.
Hem/haar staat binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving beroep
op de algemene vergadering open.
Het beroep moet schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
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4. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst, evenwel met dien verstande dat hij/zij bevoegd is de algemene vergadering, waarin op het beroep wordt beslist tijdens de behandeling van het beroep bij te wonen en daar het woord te voeren.
Hij/zij heeft echter daarin geen stemrecht.
Einde van het zijn van begunstiger.
Artikel 6.
Het bepaalde in artikel 5 lid 1 is van overeenkomstige toepassing op begunstigers.
Schorsing.
Artikel 7.
1. In de gevallen, genoemd in artikel 5 lid 1 onder d, kan het bestuur een lid als
zodanig schorsen voor ten hoogste drie maanden, indien het bestuur niet voldoende termen aanwezig acht om tot ontzetting te besluiten.
2. Het bepaalde in artikel 5 leden 2 tot en met 4 is van overeenkomstige toepassing.
3. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging, houdt tevens in de
schorsing als bestuurslid.
Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het bestuurslidmaatschap.
Verplichtingen.
Artikel 8.
1. De door de leden verschuldigde contributies en overige bijdragen worden
vastgesteld door de algemene vergadering.
Tevens kan de algemene vergadering besluiten dat bij de aanvang van het lidmaatschap een door haar vast te stellen inschrijfgeld verschuldigd wordt.
2. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële verplichtingen moet zijn voldaan.
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3. Personen van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is geëindigd of die zijn geschorst, zijn over het jaar waarin de aanvang, het einde of de
schorsing heeft plaatsgevonden, de contributie voor het geheel verschuldigd,
tenzij het bestuur anders besluit.
4. De algemene vergadering is bevoegd andere verplichtingen aan de leden op te
leggen.
Bestuur.
Artikel 9.
De leiding van de vereniging en het beheer harer vermogen berusten bij het bestuur.
Artikel 10.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden.
Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
De voorzitter wordt door de algemene vergadering gekozen; de functies van
secretaris en penningmeester worden in onderling overleg door het bestuur
verdeeld.
Slechts leden van de vereniging zijn verkiesbaar als bestuursleden.
De bestuursleden worden gekozen, geschorst en ontslagen bij besluit van de
algemene vergadering.
2. Het bestuur kan een rooster van aftreden opstellen.
3. De bestuursleden worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn aansluitend eenmaal herverkiesbaar.
4. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen.
5. Bij een vacature in het bestuur wordt binnen twee maanden een algemene
vergadering gehouden ter vervulling daarvan, tenzij het bestuur besluit met de
vervulling te wachten tot de eerstvolgende door het bestuur voorgenomen algemene vergadering.
Gedurende het bestaan van een of meer vacatures blijft het bestuur een be-
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voegd college vormen.
Artikel 11.
1. De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden.
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter of namens
deze door de secretaris.
2. De voorzitter stelt de agenda vast.
Hij is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op verzoek
van tenminste twee bestuursleden.
3. Geldige besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid (meer dan de
helft) van de geldig uitgebrachte stemmen.
Elk bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één stem.
Bij staken van stemmen wordt het punt voor de eerstvolgende vergadering opnieuw geagendeerd.
Staken de stemmen in die vergadering opnieuw, dan is het voorstel verworpen.
4. De secretaris houdt notulen bij, tenzij het bestuur besluit te volstaan met een
besluitenlijst.
De notulen casu quo de besluitenlijst worden/wordt door het bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van de vergadering
ondertekend.
Vertegenwoordiging.
Artikel 12.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover de wet niet anders bepaalt.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan twee gezamenlijk
handelende bestuursleden.
Het bestuur kan aan een bestuurslid machtiging verlenen om de vereniging
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binnen door het bestuur te bepalen grenzen zelfstandig te vertegenwoordigen.
Algemene vergaderingen.
Artikel 13.
1. Tenminste éénmaal per jaar wordt binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar een algemene vergadering gehouden (jaarvergadering).
De algemene vergadering kan evenwel de genoemde termijn voor ieder jaar
afzonderlijk verlengen.
2. Een algemene vergadering wordt voorts gehouden wanneer de voorzitter dit
bepaalt of krachtens besluit van het bestuur.
De voorzitter is tot bijeenroeping van een algemene vergadering verplicht indien tenminste zoveel leden als tezamen bevoegd zijn één/tiende gedeelte van
de stemmen in een algemene vergadering uit te brengen onder nauwkeurige
opgave van de te behandelen onderwerpen schriftelijk aan het bestuur verzoeken een vergadering te beleggen.
Indien noch de voorzitter, noch het bestuur aan een dergelijk verzoek een zodanig gevolg geeft dat de vergadering binnen vier weken plaatsvindt, zijn de
verzoekers bevoegd zelf tot bijeenroeping over te gaan, daartoe het ledenregister te raadplegen, een agenda vast te stellen en de voorzitter en notulist
van de vergadering aan te wijzen.
3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur.
Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, wijst het bestuur uit zijn midden een
persoon aan die de vergadering zal leiden.
Een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
4. Ieder lid dat niet is geschorst, behoudens het bepaalde in artikel 6 lid 4, heeft
toegang tot de algemene vergadering en heeft de bevoegdheid aldaar het
woord te voeren en voorstellen te doen.
5. Ieder lid heeft één stem.
Een stem kan door een schriftelijk gemachtigd ander lid worden uitgebracht.
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Een lid kan slechts namens één volmachtgever stem uitbrengen.
6. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
7. In alle gevallen waarin de Wet, deze statuten of een eventueel huishoudelijk
reglement niet voorzien, beslist de algemene vergadering.
Artikel 14.
1. De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten:
a. verkiezing van een of meer bestuursleden;
b. behandeling van het door het bestuur uitgebrachte jaarverslag over de
gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid;
c. goedkeuring van de door het bestuur opgemaakte balans en staat van baten en lasten met toelichting, welke stukken ondertekend dienen te zijn
door alle bestuursleden;
ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan
onder opgave van redenen melding gemaakt;
d. jaarlijkse benoeming van een kascommissie, bestaande uit tenminste twee
leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur;
e. verslag van de bevindingen van de kascommissie.
2. Indien jaarlijks aan de algemene vergadering een accountantsverklaring
waaruit blijkt van de getrouwheid van de jaarstukken, wordt overgelegd, vervallen de hiervoor sub d en e genoemde agendapunten.
3. De agenda van een algemene vergadering wordt overigens door het bestuur
vastgesteld, met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.
Artikel 15.
1. De algemene vergaderingen worden door de zorg van de secretaris bijeengeroepen door middel van een schriftelijke kennisgeving (waaronder wordt begrepen een e-mail bericht), welke aan de leden wordt toegezonden, tenminste
vijftien dagen tevoren, de dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend.
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2. De kennisgevingen bevatten de vermelding van tijd en plaats van de te houden
vergadering, alsmede de agenda.
Artikel 16.
1. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte
meerderheid (meer dan de helft) van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij
in deze statuten een grotere meerderheid wordt voorgeschreven.
Ongeldig uitgebrachte en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
2. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de
voorzitter of de vergadering anders besluit.
3. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen, die
de meeste stemmen op zich verenigden.
Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, dan beslist het lot.
Boekjaar.
Artikel 17.
Het boekjaar van de vereniging loopt gelijk met het kalenderjaar.
Huishoudelijk reglement.
Artikel 18.
De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur een huishoudelijk reglement vaststellen en dit wijzigen.
Statutenwijziging.
Artikel 19.
1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen.
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2. Tenminste vijf dagen vóór de vergadering moet een afschrift van dat voorstel,
waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop
de vergadering wordt gehouden.
3. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.
4. De bestuurders zijn verplicht elke van belang zijnde wijziging aan het handelsregister door te geven.
Ontbinding.
Artikel 20.
1. De algemene vergadering is bevoegd tot ontbinding van de vereniging.
Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 19 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
2. De bestemming van het overschot na vereffening van de vereniging ingeval
van ontbinding wordt vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering.
Op dit besluit is het bepaalde in artikel 19 lid 1 eveneens van overeenkomstige
toepassing.
Overgangsbepaling
Voor de zittende bestuursleden geldt in afwijking van het bepaalde in artikel 10
lid 3 dat zij na afloop van een aaneensluitende zittingsduur van acht jaren nog
herverkiesbaar zijn voor een derde termijn van maximaal twee jaren.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
Deze akte is heden verleden te Amsterdam.
De inhoud van deze akte is aan de verschenen personen zakelijk meegedeeld en
toegelicht.
De verschenen personen verklaarden geen volledige voorlezing te verlangen, van
de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.
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Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend
door de verschenen personen en mij, notaris.

