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OPRICHTING VERENIGING ORGANISATIE VAN FINANCIËLE DIENSTVERLENERS. 
175115 ECH/ERV. 
 
 
Op twaalf maart tweeduizend negen verscheen voor mij,  
mr. WILLEM ABEL VAN ROZEN, notaris, gevestigd te Apeldoorn: 
CORNELIS KIELSTRA, geboren te Rauwerderhem op zeven en twintig augustus 
negentienhonderd vijf en veertig, legitimatie: **, wonende Bosweg 127-B, 7313 CC 
Apeldoorn, [on]gehuwd [en niet als partner geregistreerd], te dezen handelend: 
a. als directeur van de vereniging: VERENIGING VAN HYPOTHEEKADVISEURS IN 

NEDERLAND, met haar zetel in de gemeente Apeldoorn en met adres: Stadsring 
201, 3817 BA Amersfoort (correspondentieadres: postbus 235, 3800 AE 
Amersfoort), ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 08117480; en 

b. als schriftelijk gevolmachtigde van: 
 1.  Johan Wieger van Bruggen, geboren te Apeldoorn op veertien maart 

negentienhonderd een en vijftig, wonende Soerenseweg 81, 7313 EH 
Apeldoorn, die bij het verlenen van de volmacht handelde als bestuurslid van 
de onder a. genoemde vereniging; 

 2. **,  die bij het verlenen van de volmacht handelde als ** van de vereniging: 
FEDERATIE VAN KOEPEL ORGANISATIES IN DE FINANCIELE 
DIENSTVERLENING (FKO), met haar zetel in de gemeente Hoorn (Noord-
Holland) en met adres: Oud-Eemnesserweg 5B, 3741 MP Baarn, ingeschreven 
bij het handelsregister onder nummer 37113863; 

 3. **, die bij het verlenen van de volmacht handelde als ** van de onder b. sub 2. 
vermelde vereniging. 

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde een vereniging op te richten met de 
navolgende statuten: 
NAAM EN ZETEL. 
Artikel 1 
1. De vereniging draagt de naam: Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD). 
2.  De vereniging is gevestigd te Amersfoort. 
3.  Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar en tevens gelijk aan 

het verenigingsjaar.  
DOEL. 
Artikel 2. 
De vereniging heeft als doel de bij haar aangesloten leden te bundelen en te 
ondersteunen. Dit doel tracht zij onder meer te bereiken door: 
- het primair richten van haar activiteiten op het behartigen en bevorderen van de 

belangen in de ruimste zin van het woord van het intermediair in de financiële 
dienstverlening en andere partijen in de keten; 

- het voortdurend stimuleren van haar leden tot het leveren van kwaliteit en het 
voldoen aan de kwaliteitseisen die door zelfregulering en wetgeving aan de 
verzekeringsbranche en de financiële dienstverlening worden gesteld; 

- het behartigen van algemene en specifieke belangen van de leden en het kweken 
van respect voor de uitgangspunten van de vereniging bij stakeholders die bij de 
financiële dienstverlening betrokken zijn, bij de politiek en bij opinion leaders; 

- het verhogen van de deskundigheid van personen die werkzaam zijn binnen de 
sector. Dit zal onder meer gerealiseerd worden door: 

 a. het onderhouden van contacten met het College van Deskundigheid 
 Financiële Dienstverlening; 

 b. het bij de leden bevorderen van deskundigheidstrajecten; 
 c. een actief beleid ten aanzien van consumentenvoorlichting; 
- het verbeteren van de efficiency binnen de sector. Dit zal onder meer gerealiseerd 

worden door: 
 a. het participeren in het gestructureerd overleg binnen de sector; 
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 b. het bevorderen van specifiek onderzoek gericht op het implementeren van 
 concrete efficiencyverhogende maatregelen; 

 c. het in overleg treden met overheid en toezichthouders om 
 efficiencybeperkende regelgeving op te heffen; 

- het versterken van de integriteit van allen die werkzaam zijn binnen de sector. Dit 
zal onder meer gerealiseerd worden door het ontwikkelen van gedragsregels en het 
bevorderen van tuchtrecht; 

- het verbeteren van het imago van de sector bij de relevante maatschappelijke 
 organisaties en bij de consument. Dit zal onder meer gerealiseerd worden door:  
 a. beschikbaar te zijn voor de media voor uitleg en toelichting op zaken die  tot 

 het aandachtsgebied behoren van de nieuwe vereniging; 
 b. actief te participeren in initiatieven die het imago van de sector kunnen 

 versterken. 
LIDMAATSCHAP. 
Artikel 3. 
1. De vereniging kent gewone leden en buitengewone leden. 
2.  Gewone leden zijn:  
 a.  rechtspersonen of natuurlijke personen die bemiddelen of adviseren op basis 

van een eigen vergunning in verzekeringen of in andere financiële producten 
en daarbij voldoen aan de hieraan wettelijk gestelde vereisten.   

 b. organisaties die rechtreeks onderdeel vormen van de keten van distributie van 
financiële producten zonder zelf rechtstreeks cliënten te adviseren. 

3. Het lidmaatschap van de gewone leden is een bedrijfsgebonden lidmaatschap. 
4. Buitengewone leden zijn natuurlijke personen en/of organisaties die niet vallen 

onder de definitie van gewoon lid zoals gesteld in artikel 3, lid 2, maar waarbij het 
gaat om personen en/of organisaties die naar het oordeel van het bestuur een 
relevante positie innemen in de sector en verwacht wordt dat deze personen en/of 
organisaties in het kader van de vereniging een wezenlijke bijdrage kunnen leveren 
aan de belangenbehartiging van de sector. 

5. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door 
het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven 
verklaring. 

 In geval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering 
alsnog tot toelating besluiten. 

LIDMAATSCHAPSEISEN. 
Artikel 4. 
Het lidmaatschap van de gewone leden wordt uitsluitend door het bestuur verleend dan 
wel gehandhaafd, indien en zolang is voldaan aan de volgende eisen: 
1. gewone leden zijn [te goeder naam en faam bekend staande] rechtspersonen en al 

dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsverbanden die – ter 
beoordeling van het bestuur – beschikken over een eigen vergunning en derhalve 
in het bezit zijn van een inschrijving in het vergunningenregister van de Autoriteit 
Financiële Markten (AFM).  

2. gewone leden zijn verplicht zich vooraf, bij aanmelding bij het Klachteninstituut 
Financiële Dienstverlening (Kifid), te onderwerpen aan het bindend karakter van de 
uitspraken van Kifid tot een door het bestuur vastgesteld bedrag. 

3. Het bestuur kan via het huishoudelijke reglement ter zake van de 
lidmaatschapseisen nadere regels vaststellen. 

EINDE LIDMAATSCHAP. 
Artikel 5. 
1.  Het lidmaatschap eindigt: 
 a. door opzegging per aangetekende brief door het lid; 
 b. door opzegging per aangetekende brief door de vereniging; 
 c. door het overlijden van het lid of, indien het lid een rechtspersoon is, door 

diens ontbinding of diens ophouden te bestaan; 
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 d. door ontzetting uit het lidmaatschap; 
 e.  bij faillissement/surseance van betaling. 
2.  Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts 

geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een 
opzegtermijn van tenminste twee maanden.  

 Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd: 
 a.  indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden 

het lidmaatschap te laten voortduren; 
 b. binnen een maand nadat hem een besluit van de vereniging is bekend 

geworden of meegedeeld, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn 
verplichtingen zijn verzwaard, echter ten aanzien van een buitengewoon lid 
behoudens besluiten met betrekking tot de financiële rechten en verplichtingen 
van de buitengewone leden ; 

 c. ten aanzien van een buitengewoon lid: indien het desbetreffende lid activiteiten 
ontplooit die zich tegen het lidmaatschap verzetten. 

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.  Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur en kan slechts 
plaatsvinden: 

 a.  wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat 
moment door de statuten casu quo het huishoudelijk reglement voor het 
lidmaatschap worden gesteld; 

 b.  wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op de 
eerste december niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de 
vereniging heeft voldaan; 

 c. wanneer het lid onder curatele is gesteld, bij diensfaillissement of bij diens 
aanvraag tot surséance van betaling.   

 d. bij wijziging van de eigendomsverhoudingen en/of beleidsbepalers bij het 
gewone lid. 

 e. ten aanzien van een buitengewoon lid: indien het desbetreffende lid activiteiten 
ontplooit die zich tegen het lidmaatschap verzetten. 

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft het lid de 
jaarcontributie en andere financiële verplichtingen jegens de vereniging volledig 
verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist. 

CONTRIBUTIES. 
Artikel 6. 
1.  Ieder gewoon en buitengewoon lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De 

hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.  
2.  Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van 

de verplichting tot het betalen van een contributie te verlenen. 
VERMOGEN. 
Artikel 7. 
1. Het vermogen van de vereniging zal worden gevormd door: 
 - contributies van de leden; 
 - schenkingen, erfstellingen en legaten; 
 - opbrengst van kapitaal; 
 - subsidies en gelden via wettelijke regelingen verkregen; 
 - alle overige baten en inkomsten. 
2. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden 

aanvaard. 
3. Legaten onder een last en legaten waaraan een opdracht is verbonden, mogen 

door het bestuur slechts worden aanvaard na voorafgaande goedkeuring van de 
algemene ledenvergadering.  
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BESTUUR. 
Artikel 8. 
1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene ledenvergadering te bepalen aantal 

van ten minste vijf natuurlijke personen, te weten: 
 a.  een voorzitter, in functie benoemd door de algemene ledenvergadering op 

voordracht van het bestuur; 
 b.  tenminste vier leden te benoemen door de algemene ledenvergadering op 

voordracht van het bestuur.  
2.  Het bestuur benoemt uit zijn midden een vice-voorzitter alsmede een secretaris en 

een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één 
persoon verenigd zijn. 

3.  Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder 
een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse 
algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het 
bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is 
éénmaal onmiddellijk herbenoembaar. Daarna kan op voordracht van het bestuur 
en met instemming van de algemene ledenvergadering, de zittingsperiode van een 
bestuurslid nog éénmaal worden verlengd.  

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: 
 a. beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging; 
 b.  afloop van de zittingsperiode; 
 c.  ontzetting uit deze functie door de algemene ledenvergadering met 

meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen; 
 d.  ontslag die door de bestuursleden zelf wordt genomen, met inachtneming van 

een opzegtermijn van tenminste drie maanden. Voor de voorzitter geldt een 
opzegtermijn van zes maanden.  

5.  Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene 
ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. De algemene ledenvergadering 
besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de 
uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt 
door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.   

6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig 
bestuur blijft bestuursbevoegd. 

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING. 
Artikel 9. 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 
2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, 

bevoegd te besluiten tot het aangaan overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding 
of 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 ander 
verbindt.  

3. Indien het aantal bestuursleden beneden het voorgeschreven minimum is gedaald, 
blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een 
algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) 
aan de orde komt. 

4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door: 
 a.  hetzij het bestuur; 
 b. hetzij de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester; 
 c.  hetzij twee gezamenlijk handelende bestuursleden.  
SECTOREN. 
Artikel 10. 
1. De vereniging kent sectoren die bestaan uit gewone leden en buitengewone leden.  
2. Een sector wordt, op voordracht van het bestuur, ingesteld en ontbonden door de 

algemene ledenvergadering. 
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3. Eventuele toetredingsvereisten voor het lidmaatschap van een sector worden bij 
huishoudelijk reglement per sector bepaald. 

4. Iedere sector heeft een sectorbestuur. Elk sector bestuur bestaat uit tenminste één 
bestuurslid die tevens lid is van het bestuur van de vereniging. 

5. Bestuursleden van een sector worden op voordracht van het bestuur van de 
vereniging benoemd door de algemene ledenvergadering voor een periode van 
maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee 
opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden 
af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster 
aftredend bestuurslid is éénmaal onmiddellijk herbenoembaar. Daarna kan op 
voordracht van het bestuur en met instemming van de algemene ledenvergadering, 
de zittingsperiode van een bestuurslid nog éénmaal worden verlengd.  

6. Indien het bestuur van een sector handelt in strijd met de statuten, huishoudelijk 
reglement en/of besluiten van de vereniging kan het bestuur van de vereniging het 
sectorbestuur voor ten hoogste een periode van zes (6) maanden schorsen. 

MAATREGELEN. 
Artikel 11. 
1. Het bestuur kan jegens leden die handelen in strijd met de Statuten, reglementen of 

besluiten van de vereniging en jegens leden die de vereniging benadelen, één of 
meer van de volgende maatregelen nemen: 

 a.  het geven van een berisping; 
 b. het schorsen van het lidmaatschap voor ten hoogste zes (6) maanden; 

gedurende de periode van de schorsing heeft het betrokken lid geen toegang 
tot de vergaderingen en geen stemrecht; 

 c. de ontzetting uit het lidmaatschap. Deze maatregel kan het bestuur ook 
nemen, aldan niet met onmiddellijke werking, indien redelijkerwijs van de 
vereniging niet kan worden verwacht het lidmaatschap te laten voortduren. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 
Artikel 12. 
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe 

die niet door de wet of de statuten aan het bestuur of andere organen zijn 
opgedragen; 

2. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een 
algemene ledenvergadering gehouden, behoudens verlenging van deze termijn 
door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering komen 
onder meer de volgende zaken aan de orde: 

 a.  het jaarverslag over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde 
beleid; 

 b.  de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring 
aan de algemene ledenvergadering; 

3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit 
wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is. 

4. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde 
leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene 
ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.  

 Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen 
de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering 
overgaan op de wijze als in deze statuten bepaald of door middel van een 
advertentie in ten minste één in Nederland veel gelezen dagblad. De verzoekers 
kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de 
vergadering en het opstellen van de notulen. 

VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN. 
Artikel 13. 
1.  De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de 

vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, 
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dan treedt één 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 daar zelf in. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door de secretaris of een ander 
door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de 
voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.  

TOEGANG EN STEMRECHT. 
Artikel 14. 
1. De gewone en de buitengewone leden hebben toegang tot de algemene 

ledenvergadering en het recht aldaar het woord te voeren. Ook personen die 
daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd hebben toegang. Geen toegang hebben 
de geschorste leden, met dien verstande, dat een geschorst lid toegang heeft tot de 
vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en bevoegd is 
daarover het woord te voeren. 

2. Ieder gewoon en buitengewoon lid heeft stemrecht in de algemene 
ledenvergadering. 

3.  Om aan een stemming deel te kunnen nemen moet de vertegenwoordiger van het 
stemgerechtigde lid de presentielijst hebben getekend. 

4.  Elk stemgerechtigd lid heeft in de algemene ledenvergadering één stem; 
5.  Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht 

verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten 
hoogste vier personen als gevolmachtigde optreden. 

6. Voor zover deze statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van 
de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen. 

7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
8. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Bij staking van 

stemmen over personen beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee 
personen door niemand een volstrekte meerderheid wordt behaald, wordt herstemd 
tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na 
tussenstemming.  

9. Het in de algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter 
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud 
van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk 
vastgelegd voorstel.  

 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de 
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de 
meerderheid van de 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.  

10. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke 
stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming 
verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde een 
hoofdelijke stemming verlangt.  

11. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigden, ook al zijn deze niet in een 
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde 
kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.  

BIJEENROEPEN ALGEMENE LEDENVERGADERING. 
Artikel 15. 
1. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt schriftelijk aan de 

(mail)adressen van de stemgerechtigde leden. De termijn voor de bijeenroeping 
bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering 
niet meegerekend.  
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 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 
STATUTENWIJZIGING. 
Artikel 16. 
1. Wijziging van de statuten van de vereniging kan slechts plaatshebben door een 

besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de 
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de 
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging 
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage 
leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden of digitaal 
ter beschikking te stellen aan de leden. 

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden 
besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het totaal 
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het 
aantal stemmen dat door de stemgerechtigden gezamenlijk kan worden uitgebracht 
vertegenwoordigd is. 

 Is niet ten minste twee/derde van het hiervoor bedoelde aantal stemmen 
vertegenwoordigd 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 stemmen dat kan worden 
uitgebracht, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt. Ieder bestuurslid is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen 
verlijden. 

5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van 
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na 
wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel 
gehouden handelsregister. 

ONTBINDING EN VEREFFENING. 
Artikel 17. 
1.  De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 

ledenvergadering. 
 Het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van het voorgaande artikel is van 

overeenkomstige toepassing.  
2. Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, geschiedt de 

vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging door het bestuur. 
3. Aan het batig saldo na vereffening wordt bij het besluit tot ontbinding een 

bestemming gegeven, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van 
de vereniging. 

4. De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard gedurende 
de door de wet voorgeschreven termijn na afloop van de vereffening. Bewaarder is 
degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 
Artikel 18. 
1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en 

wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of 
niet volledig wordt voorzien. 

2. Het huishoudelijke reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen 
dwingend recht bevat, noch met de statuten.  

SLOTBEPALING. 
Artikel 19. 
Voor de eerste maal worden tot bestuursleden benoemd: 
**, tot **; 
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**, tot **; 
**, tot **. 
De comparant is mij, notaris, bekend. Van een partij, achter wiens naam een document 
wordt gemeld, heb ik de identiteit aan de hand van dat document vastgesteld. 
Van de verklaringen van de comparant heb ik, notaris, in Apeldoorn op de datum aan 
het begin van deze akte gemeld deze akte opgemaakt. 
De zakelijke inhoud van deze akte heb ik medegedeeld en toegelicht aan de comparant. 
De comparant heeft verklaard voor het tekenen van deze akte kennis te hebben 
genomen van de inhoud van deze akte en daarmee in te stemmen. 
Vervolgens heb ik deze akte beperkt voorgelezen en hebben de comparant en ik deze 
akte onmiddellijk daarna ondertekend. 


