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Hed.en, zevenentwintig decamt,er negentienhond.erd zes en negentig,
verscheen voor mijr l{r Ào.thony Johannes Koelmans, notaris ter stand -_plaats Hilversum: -------
mevrouw Ma:ria oose$ha rilherlira. ilania, nranagJer human resources
wonende te 3626 ÀC l{ierrrer ter Àa, Dorpsstraat 27, geboren te .s- ----Hertogenbosch oq vijf deceóer negentienhonderd zesenveertig, rijbe- -wij snununer 0063601121, gehund
De compar:nte vertlaarde bij deze akte te wilren overgaan tot vast- --legging van de algeheer gerijzigd rrastgesterde statuten van na te ----
noelren vgsani g5.n§, EarÈoe zij vooraf te kennen gaf a1s volgt: -------In de op trlaalf septe*er jongstleden te lrilversum gehouden algemene -ledenvergaderi-ag nian de te Eilversr.rm gevestigde vereni-ging met -volledige rechtsberroegdheid: Sorogrtioist Iateaa,tioaal. CJ.qb Ej.].rrersr:1g
is besloten tot algeheel gewijzigde vaststelling van de statuten van -de vereniging, terÍijl daarbij tevens de couparante werd gemachtigd de
berrodigde rrastlegging bij notariële akte te effectueren, van werk-----
besruit eu rachtiging blijkt uiÈ de in kopie aan deze akte gehechte --notulen wan het verhandeJ-de in gemelde vergaderJ-ng. -----overga:nde Èot bedoelde vastregglng verklaarde de comparante daÈ d.e --statuteo. raan gc1de vereniging thans luiden als volgt: -------llÀÀlt, ztrEx" EtI IIEREIIIGINGS.,AAR
Àrtike]- 1- ------
1- De vereoigi-ug draagt de naam I\SOROPTII{IST $ITERNÀTIOÀIAIT,

Eilv:rru e.g.- verder te noemen "de c1ub, en is lid van
'Soropti-mist International, Unie van de Soroptinr-istclubs
llederland, SurJ-name en de Nederlandse Antillen,,, verder

cIruB ------
.t-D -------:

te noemen --
'de Uo.ie-.

z.Ib club is opgericht op dertien februari negentienhonderd twee en --derÈig, zijode de datum van de Charteruitreiking.
3. De club is gevestigd te Hilversum. Het gebied dat de club bestrijkt

rcrdt rrastgesterd in overleg met het bestuur van de unie en met àe -besturea van de aangrenzende clubs
4.Ile cltÈ voert het ernbleem en de insignes van Soroptimist fnternatio-

nal. ----
5. let verenigingsjaar is gerijk aan het verenigingsjaar van de unie en

J-oopt rran één oktober tot en met dertig september.
DOEI,STPtI,ING -----
Àrtikel. 2- ------
De doerstellingen van de club zijn, overeenkomstig d.e doelsterlingen -rraa Soroptimist f nternational :
a. het handhaven van hoge normen bij de uitoefening van beroep en -----functie en op andere terreinen van het leven;
b. het streven naar vervrezenlijking van de rechten van de mens voor ---iedereea en in het bijzonder naar het verbeteren van de ------(rechts)positie van de vrouw;
c.het oatwikkelen.van een geest van vriendschap en saamhorigheid

tussen soroptinÉsten van aIle landen;
d. het bevorderen van een geest. van hulpvaardigheid en van begrip voor

de medemensi -----
e. het bijdragen aan een goede internationare verstandhouding en we- --reldwijde vriendschap.
UITINGET{
Artikel 3. ------
1. De crub zal naar buiten geen standpunt j-nnemen ten aanzien vannationare of internationale aangelegenheden, indien d.at andere -----soroptimisten in moeilijkheden kan brengen of schade kan berokkenen.2. Indien de club of een lid uj-t naarn van àe soroptimisten uiting wif -geven aan haar bezorgdheid ten aanzien van eni-ge nationale of ------j-nternationale aangelegenheid, zal- zL3 zich vià de president richtentot de president van de Unie, die op haar beurt zich door ----tussenkomst van de president van Soroptimist International of Europe

za1 wenden tot de presi-dent van Soroptimist fnternational teneinde -
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1. Het lidmaatschap eindigt door overlijden, opzegging of ontz
4,

'etting
uit het lidmaatschap.

2. Een lid kan te al-len tijde haar l-idmaatschap schriftelijk opzeggen,
doch slechts tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtne- -rning van een opzegtermijn van drie maanden. Bij opzegging is zij ---verplicht al het aan de cl-ub verschuldigde te betalen, atle clubgel-
den en clubeigendommen die zij onder zich heeft terug te geven,
afstand te doen van aIle rechten, zich te onthouden van het gebruik
van de naam "soroptimist" en het embleem en andere tekenen van de --club en van de Unie in te leveren.

3. Opzeggj-ng namens de club en ontzetting uit het lidmaatschap geschie-
den krachtens besluit van de ledenvergadering genomen met een meer-
derhej-d van ten minste twee,/derde van de g'erdig uitgebracht.e stem- -men, in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal --stemgerechtigde leden aanwezig is, en nadat het betrokken lid in ---staat is gesterd haar visie ter kennj-s van de redenvergadering te --
brengen

4. Als grond voor ontzetting uj-t het lj-dmaatschap geldt in ieder geval
het schenden van geheimhouding met betrekking tot gesÍevens van leden
en kandidaat-Ieden, waarvan het vert,rouwelijk karaktèr bekend be- --hoort te zijn, werke handelwijze geacht wordt de belangen van de ---club te schaden

BESTUUR
Àrtikel 7.
1. Het bestuur is belast meÈ de dagelijkse leiding van de club en met -
_ de uitvoering van besluiten, genomen door de ledenvergaderingen
2. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden, van len minÀte *---

vijf, te weten een president, een vice-presj_dent, een secreÈaris,
een penningmeester en een assessor

3. De Ieden van het bestuur worden uj-t de leden door de ledenvergade- -ring a1s bedoeld in artikel 10 lid 3 benoemd voor een terrnijn van --
twee verenigingsjaren. rn het jaar volgend op het einde van een ----zittingsperiode van twee jaar zijn zij ni-et herbenoembaar in de- ---zelfde functie, met uitzondering van de penningmeester die eenmaal -voor een aansluitende zittingsperiode herbenoemd kan worden

4. De president wordt in functie benoemd
5. Een functie in het clubbestuur is niet verenigbaar met een functie -in het bestuur van de unie, noch met de functie van gouve.rneur of --plaatsvervangend gouverneur van de Unie. ---.----
6. De club wordt, vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door de ----president en de secretaris tezamen of door twee andere leden van hetbestuur, aan te wijzen door het gehele bestuur, onvermind.erd het ---bepaalde in artikel 9, lid 1
7. Het bestuur is sLechts bevoegd overeenkomsten tot het kopen,

vervreemden of bezwaren van reglstergoederen te sluiten óf geldle- -ningen aan te gaan na een daartoe strekkend besluit van de ledenver-
gadering

Het bestuur is nj-et bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, $raar-
bij de club zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor -een schuld van een derde verbindt

8. Ontslag van bestuursleden geschiedt krachtens besluit van de leden-
vergadering genomen bij meerderheid van ten minste twee/derde van d.egeldig uitgebrachte stemnen in een vergadering waarin ten rninste ---drLe/ vierde van het aantal stemgerechÈiqde lèaen aanwezig is.

BESTUURSVERGADERINGEN -- _---
Artikel 8.
1. Het bestuur vergadert ten m:inste vier maal per jaar en voorts zo ---vaak ars de president dit nodig acht of wanneer ten minste twee ----leden van het bestuur zulks wensen
2. De vergaderingen.worden geleid door de president. De vice-president

vervangt de president bij afwezigheid.
3. Besl-uiten worden genomen bij votstrekte meerderheid van ste;1trnen vande aanwezige bestuursLeden. Bij stakj-ng van sternmen wordt een voor-stel geacht te zijn verworpen.
4.De penning'meester is in het bijzonder belast met het beheer van de -financiën. ZLj brengt binnen een maand na het ej-nde van het vereni-gingsjaar schriftelj-jk verslag uit aan het bestuur over haar beheerin het verstreken verenigingsjaar.
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3.
passende stappen te ondernemen. ----4--

3. De leden zu.l-len bij discussies over kwesti-es van godsdienstj_ge,
ideologische of (partij ) politieke aard elkaars opvattingen ---------
resPecteren en zullen zich ten aanzien daarvan namens de club ont- -
houden van acties.

4. Elke manifestatie of actie uit naam van Soroptimist International- --behoeft de voorafgaande goedkeuring van het bestuur van de Unie
LIDI,ÍÀÀTSCHAP -----
Artikel 4.
1. De club kent gewone leden, senior-Ieden, buitengiewone leden en ere-

leden
2.Het is slechts mogelijk 1id te worden op uiÈnodiging van de club.

Een kandj-daat voor het lidmaatschap wordt voorgedragen door twee ---soroptimisten, waarvan ten minste één gewoon lid is van de club.
3.a. AJ.s lid kan worden uitgenodj-gd een vrou\^r, die de leeftijd van ---

eenentwintig jaar heeft bereikt, werkzaam of woonachtig is binnen
het gebied van de club, en die op het moment van eerste toetre- -ding tot een soroptinr-istcl-ub werkzaam is in een beroep of functie
- niet zijnde een politieke functie voor bepaalde tijd, verkregen
door openbare verkiezingen - waaruit zij een inkomen ontvangt. --
Ten aanzien van het beroep van huisvrouw wordt nj_et de eis ge- --
steld dat daaruit een j-nkomen wordt ontvangen

b. Gewone leden zijn Ieden in de leeftijdscategorie van eenentwintig
tot zeventig jaar;

c. Senior-l-eden zijn leden ouder dan zeventig jaar; in de club ver-
Èegenwoordigen zij niet meer haar beroep of functie.

d. A1s buitengewone leden kunnen wordea uitgenodigd vrouwen, wonende
binnen het gebied van de club, die bereid en in staat zj-jn mee te
werken aan heÈ verwezenlijken van de doelstellingen van de club,
doch overigens niet aan de vereisten voor het tidmaatschap vol- -
doen.

4. Tot erelid van de club kunnen worden benoemd leden, die zich op ----bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de club. De ----
benoerning tot, erelid geschiedt op voorstel van het bestuur bij be- -sluit van de ledenvergadering, genomen met een meerderheid van ten -
ruinste twee,/derde van de geldj-g uitgebrachte stenrnen.

5. Een lid dat door openbare verkj-ezing een politieke functie ver- ----krijgt, als gevolg waarvan zij haar eigenlijke beroep of functie ---tijdelijk niet uitoefent, behoudt haar lidmaatschap
6. Een gewoon Iid, daÈ niet meer voldoet aan de voorwaarde daÈ zL) ----werkt of woont binnen het gebied van de club, kan haar lidmaatschap

van de club behouden, zorang zij in haar nieuwe werk- of woonplaats
niet is uj-tgenodigd en geaccepteerd voor het ridmaatschap van een --aldaar gevestigde club

7. Een lid van een andere club kan worden uitgenodigd toe te treden als
lid, indien zij zich na vervroegde uittreding of pensionering ves- -tigt binnen het gebied van de club en ars gevolg daarvan niet meer -haar beroep of functie uitoefent

8. Een tweede gewoon l-id van een reeds vertegenwoordigd beroep of -----functie kan slechts dan worden toegelaten, indien het eerste 1id ten
minste tien jaar lid is

9.Gewone leden zijn verplicht jaarlijks ten nuinste de hel-ft van het --aantal ledenvergaderingen, als bedoel-d in artikel 10, 1id 1, bij te
wonen, tenzij zij door het bestuur op hun verzoek van deze verplich-
ting zijn ontheven

10.Het aantal buitengewone leden kan ten hoogste een,/tiende deel van
het totale aantal leden van de cl-ub bedragen.

STEMRECHT EN BENOEMBAARHETD
Àrtikel 5.
1. Gewone leden en senior-Ieden hebben stemrecht; buitengewone leden --

hebben geen stemrecht
2.Gewone leden zijn benoembaar in alle funct,ies in de club; senj-or- --leden in alle functies in de club, behalve in die van president of -

van_ afgevaardigde. Ten hoogste twee senj-or-leden kunnen gelijktijdig
deel uitmaken van het bestuur.

3. Buitengewone leden zijn niet benoembaar j-n bestuursfuncties of als -afgevaardigde, doch wel in de overige functies in de c1ub.
EINDE VÀ},I HET LIDMAATSCHAP -----
Artikel 6.
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5. Het bestuur brengt over het verstreken verenigingsjaar verslag uit -

aan de ledenvergadering afs bedoeld in artikel 10, Iid 2
Het bestuur doet, onder overlegging van de nodige beschei-den, rekening

en verantwoording over het in het afgelopen jaar gevoerde bestuur en
beheer.

6. De kasconunj-ssie onderzoekt binnen één maand na afloop van het ver- -enigingsjaar de rekeni-ng en verantwoording van het bestuur en brengt
verslag uit van haar bevindingen aan de jaarlijkse algemene leden- -
vergadering als bedoeld in artikel l-0, l-id 2

AEGE\TAARDIGDEN
Àrtikel 9.
1. Twee afgevaardigden van de club maken deel uit van de Raad van Àfge-

vaardigden van de Unie. Zí) vertegenwoordigen de cl-ub in de Raad van
Afgevaardigden

2. Eén afgevaardigde
het bestuur van de
vanger worden voor
vergadering in de

en haar plaatsvervanger worden benoemd door en uit
club; de tweede afgevaardigde en haar plaatsver-
een perlode van twee jaar benoemd door de Leden-

maand mei uit de leden van de cl-ub. Herbenoeruing -
is mogelijk voor een aansluitende periode van twee jaar.

3. De afgevaardigden hebben het recht, de bestuursvergaderingen bij te -
wonen.

4. De functies van afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde zijn
niet verenigbaar met een functie in heL Uniebestuur, noch met de ---
-functie van slouverneur of plaatsvervangend gouverneux van de Unie.

IEDEN\ERGADERINGEN
ArÈike1 10.
L. De club houdt jaarlijks ten mj-nste tien l-edenvergaderj-ngen.
2. De vergadering die wordt gehouden in de maand oktober of november is

de jaarlijkse algemene ledenvergadering als bedoeld in artj-kel 48 --
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
In deze vergadering worden behandeld: -------

a. het jaarverslag van he! bestuur en de rekening en verantwoording
over het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur en be-
heer;

b. heÈ verslag van de kascomrnissie;
c. de benoeming van de leden van de nieuwe kascorunissiei ----
d. de begroting voor het lopende verenigingsjaar

3. In de ledenvergadering in de maand mei word,en de bestuursleden voor
het komende verenigingsjaar benoemd. In deze vergadering geschieden
voorts de benoerningen voor de andere clubfuncties en wordt de hoogte
van de contributie en het entreegeld, alsmede een concept-begrotJ-ng
voor het komende verenigingsjaar vastgesteld.

4. De ledenvergaderingen worden geleid door de president. De vi_ce
presJ-dent vexvangt de president bij afwezigheid.

5. De agenda voor een vergadering wordt ten minste een week voor de ---
datum van de vergadering schriftelijk aan de leden bekend gemaakt. -

6. Voorstellen van leden kunnen in een ledenvergadering slechÈs in ----
behandeling worden genomen indien deze Èen minste drie weken voor de
datum van de vergadering schrj-fterijk zijn ingediend bij de secreta-
ris.

7. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig --uitgebrachte stemmen van de in de ledenvergadering aanwezige stemge-
rechtigde leden, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Branco -en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht

8. Over zaken wordt mondeling gestemd; over personen wordt schriftelijk
gestemd. SteÍmen bij volmacht is niet mogelijk.

9. Indien bij stemming over personen bij een eerste sterun-ing geen meer-
derheid wordt bereikt, zal herstemrn-ing plaats vinden tussen de per-
sonen die de meeste stemmen op zich verenigden. Komen meer dan twee
personen voor herstenrning in aanmerking, dan beslist het lot wie --afvalt. ïndien bij herstenuning de stenunen staken, beslist het Iot. -10.rndien bij stemming over zaken de sterunen staken, vindt een her-
stemming plaats. Staken de stemmen opnieuw dan wordt het voorstet --geacht te zijn ver\^rorpen

11. rndien krachtens het bepaalde in de artikelen 6, 7 en 18 door de --
ledenvergadering geen rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden
omdat het vereiste aantal stemgerechtigde reden niet aanwezig is, --dan kan in een volgende ledenvergadering over alle onderwerpen van -de eerstbedoelde vergadering worden besloten met de vereiste meer- -
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d.erheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezi gu ,&ó"rechtigde -
Ieden

BUT TENGEV{íONE LEDENVERGADERING
Artikel 1l-.
Een buitengewone ledenvergadering kan worden bijeengeroepen indien het
besÈuur dit nodig acht of indj-en ten nr-inste een,/tiende van de stemge-
rechtigde leden dit verlangt.
Het bepaalde in artikel- 10 is van overeenkomstige toepassing.
FINA}TCIËN
Artikel 12.
1. De geldmiddelen van de club bestaan uj.t: -------
a. het vermogeni ----
b. contributies van de leden;
c. entreegelden van nieuwe leden;
d. schenkingen, Iegaten en erfstellingen;
e. inkomsten uit vermogen en andere baten

2.De hoogte van de contributie voor het komende verenigingsjaar en van
het entreegeld wordt door de ledenvergadering in mei vastgesteld.
Daarbij wordt rekening gehouden met de afdracht die de club per lid
verschuldj-gd za1 zijn aan de Unie

3. De leden voldoen de contributie over het lopende verenigingsjaar ---voor eenendertig december. Bij betaling na dj-e datum zí1n.zL1 een --door de ledenvergadering te bepalen verhoging verschuldigd.
4. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van

boedelbeschrj-j ving
BOEKJÀÀR
Àrtikel 13.
Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar en loopt van één -----*
oktober tot en met dertig september.
coMMISSIES -------
Artj-kel L4.
De l-edenvergadering J-s
De club kan voorts nog

verplicht een kasconunissie te benoemen.
andere conuaissi-es en functi-onarissen voor

bepaalde taken benoemen.
ARBITRÀGE
Àrti-kel l-5.
l-. Een geschil binnen de club kan worden voorgelegd aan het Uniebe- --

stuur. Indien het advies van het Uniebestuur niet tot oplossing ----
leidt, kan het geschil worden voorgelegd aan de arbitrageconun-issie -
van de Unie.

2. De werkwijze van de arbitragecommissie en regels inzake het indi-e-
nen van een verzoek tot arbitrage zijn bepaald in de statuten en het
huishoudelijk reglement van de Unie.

HUI SHOUDELI.]K REGLE},IENT
Artikel 16.
1. De ledenvergadering van de club kan nadere regels vastleggen in een

huishoudelijk reglement. Dit reglement mag geen bepalingen bevattenj-n strijd met deze statuten, met de statuten en reglementen van de -Unie of met de wet.
2. Vaststelling of wijzigíng van het huishoudelijk reglement geschiedt

overeenkomstig het bepaal-de in het eerste en threede lid van artikel
L7.

V{IJZIGING VÀN DE STATUTEN
Àrtikel 17.
1. Een voorstel tot wijziging van de statuten kan door ten minste ----een/vijfde van de stemgerechtigde leden schriftelijk worden inge- --diend bii de secretaris. Ook het bestuur kan een voorstel tot wijzi-

ging doen
2. Een voorstel tot wijziging van de statuten is aangenomen indien dit

bij meerderheid van ten minste twee,/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen van de in de vergadering aan$rezige stemgerechtigde leden is
aanvaard in een speciaal daartoe bijeengeroepen ledenvergadering. --3. Een wijzigLng van de statuten behoeft de goedkeuring van het
Uniebestuur.

4. De cl-ub is gehouden haar statuten te wij zigen binnen een door het -
Uniebestuur aan te geven termijn. welke termijn niet korter dan driejaar za1 zLjn, indien voorschriften gegeven door Soroptimist Inter-
national, SÍ/8, de Unie en/of wettelijke bepalingen daartoe aanlei-
ding geven.
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6.
"/ONTBINDING VÀN DE CLUB ----

Àrtikel 18. ----------
1. De club houdt op te bestaan door ontbindj-ng en vereffening
2. Het besl-uit tot ontbinding en tot de bestemming van het saldo na ---

onÈbinding kan worden genomen in een speciaal daartoe bijeengeroepen
ledenvergadering, waari-n ten minste twee,/derde van het aantal stem-
gerechtigde leden aanwezig is, bij meerderheid van ten minste ------
twee,/derde van de geldig uitgebrachte stenunen.

3' De club kan haar lidmaatschap van de Unie verl-iezen krachtens een --besluit ingevolge artikel 4 van de statuten van de Unie. Door een --
zodanig besluit wordt de club geacht ontbonden te zijn.

4. Bij ontbindi-ng van de club worden haar activa te gelde gemaakt en de
schulden betaal-d en wordt aan het saLdo een bestemming gegeven over-
eenkomstig het daartoe strekkend besluit van de ledenvergadering met
inachtnerning van de geldende wetÈelijke bepalingen.

5. De insignes en het Charter worden teruggegeven aan het Uniebest,uur.
STOTBEPAITNGEN
Àrtikel 19.
In de gevallen waari-n de statuten en/of het huishoudelijk reglement --
van de club niet voorzien beslist de ledenvergadering op voorstel van
het bestuur.
De comparante is rn-ij, notaris, bekend.

ITA.ERI,AN ÀKEE
het hoofd dezer akteis verleden te Hilversum op de datum inin ndnuut

vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparante ----heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kenni-s ----
genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant,e en -mij, notaris, ondertekend.
(Getekend) M.J.!Í. Jamin, A.J. Koelmans.

VOOR AESCHRIFT:


